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Sammanfattning 

Hållbar utveckling handlar om samspelet mellan tre dimensioner av hållbarhet; social, 

ekologisk och ekonomisk. Enligt Boverkets vision för 2025 ska allt byggande vara hållbart 

med fokus på livskvalitet, god hälsa, hushållning med resurser och flexibilitet. Allt 

husbyggande och allt boende innebär ingrepp i naturens kretslopp. Genom medvetna val av 

material och metoder kan dessa ingrepp minskas och gynna utvecklingen för hållbart 

byggande.  

LEVA Husfabrik tillverkar nyckelfärdiga koncepthus hus i massivträ. Företaget har en uttalad 

vilja om att mot kund tydliggöra hur deras materialval påverkar hållbarhet. För att gå LEVAs 

vilja till mötes utreder rapporten begreppet hållbarhet, företagets materialval samt 

materialets betydelse för en generell husköpare. Ett hus från LEVA sätts också i jämförelse 

med ett traditionellt träregelhus för att identifiera skillnader gällande hållbarhet. 

Litteraturstudier, intervjuer samt en enkätundersökning ligger till grund för rapportens 

arbete.  

Hållbarhet har visat sig vara ett komplext begrepp som är svårt att mäta och bedöma. 

Utifrån de aspekter av hållbarhet som i rapporten behandlas, anses ett LEVA-hus vara en bra 

produkt. Enkätundersökningen visar att materialval har stor betydelse för många kunder, 

men är för de flesta inte en avgörande faktor. Enkäten visar också att kunderna förväntar sig 

att husleverantören gör bra materialval med hänsyn till miljöaspekter, snarare än att kunden 

själv ska göra valen.  

Jämförelsen visar att ett hus från LEVA är bättre än ett träregelhus gällande aspekter som 

kopplas till social och ekologisk hållbarhet. Ett träregelhus är billigare än ett LEVA-hus, men 

då priset endast är en del av den ekonomiska hållbarheten, bedöms de lika ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Förbättringsmöjligheter gällande material och miljömärkning har 

identifierats och presenteras i rapporten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Sustainable development is about the interaction between the three dimensions of 

sustainability; social, ecological and economic. Swedish Building Authority “Boverket”, has a 

vision for 2025, saying that all construction will be sustainable with a focus on quality of life, 

good health, conservation of resources and flexibility. All building construction and 

accommodation has impact on nature. A conscious choice of building materials and 

methods, can reduce the impact and promote sustainable construction.  

 

LEVA house factory is a manufacturer of pre-fabricated houses made of solid wood. The 

company has a stated will to make clear to the customer how their materials are doing 

regarding sustainability. This report is investigating the concept of sustainability, the 

company´s building materials and the material´s importance for a general customer. A house 

from LEVA is also compared to a traditional wooden house to identify differences regarding 

sustainability. Literature studies, interviews, and a web based survey are the basis for this 

report.  

Sustainability has turned out to be a complex concept and is difficult to assess. According to 

the aspects we have analyzed in the report, a LEVA house is considered a good product. The 

results from the survey shows that building materials is of great importance for many 

customers, but for most people not a decisive factor. The survey also shows that customers 

expect the construction company to make good choices regarding environmental aspects, 

rather than making the decisions themselves.  

The comparison shows that a LEVA house is better than a regular wooden house regarding 

aspects linked to social and ecological sustainability. A wooden house is considerably 

cheaper than a LEVA house, but as the price only is a part of the economic sustainability, the 

two houses are judged equally from an economic perspective.  The report presents 

improvement opportunities within building materials and eco labeling.  
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Termer och förkortningar 

BBR:  Boverkets byggregler. Innehåller regler, föreskrifter och allmänna 

råd vid byggande 

Boverket:   Myndighet för samhällsplanering, byggande och boende.  

Brundtlands-  Allmän benämning på Världskommissionen för miljö och 

kommissionen:  utveckling som utarbetade Brundtlandsrapporten 1987. 

Diffusionsöppen:  Låter fukt transporteras fritt utan något vattentätt eller ångtätt 

skikt i plast.  

Emissioner:   Utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen. 

Funktionskrav:  Krav enligt BBR på att en viss funktion i ett hus ska uppnås 

Klimatneutralt:  Utsläppen av främst koldioxid kompenseras så att summan av 

utsläpp och upptag av koldioxid blir lika med noll.  

Klimatpositivt:   När upptaget av koldioxid är större än koldioxidutsläppet.  

ISO 14001, 2004:  Svensk standard som garanterar ett aktivt miljöarbete. 

Livscykelperspektiv:  Helhetsbild av den totala miljöpåverkan under en produkts 

livscykel från vaggan till graven.  

Miljöklassningssystem:  Byggnader kan bli klassade enligt olika kriterier utifrån 

miljöaspekter utifrån aspekter som kan påverka miljön. 

Miljökvalitetsmål: 16 mål som beskriver tillståndet i den svenska miljön som 

miljöarbetet ska leda till. 

Miljömärkning:  Vedertagna märkningar av produkter som är bra för miljön. 

Nock:   Den del av taket där takhöjden är som högst. 

Monteringsfärdigt hus:  Hus som levereras i byggelement och monteras klart på plats.  

Nyckelfärdigt   

koncepthus:   Hus från husleverantör som är inflyttningsklart. 

Prefabricerad:  Förhandstillverkad på fabrik. 

U-värde:   Mått på hur god isolering en byggnadsdel har, enheten är W/m2K. 

Ångspärr:   Ett skikt i ett hus som stoppar vandring av fukt, ofta i plast. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Hållbar utveckling är ett begrepp som lanserades i Brundtlandsrapporten 1987. Där 

definieras begreppet som “En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Vid FN:s miljökonferens 

i Rio de Janeiro 1992 fastslogs att hållbar utveckling ska vara det övergripande målet för 

lokal och global samhällsutveckling genom handlingsprogrammet “Agenda 21” [1]. Hållbar 

utveckling handlar om samspelet mellan tre dimensioner av hållbarhet; social, ekologisk och 

ekonomisk [2]. 

På uppdrag från regeringen har Boverket utformat en vision för Sverige 2025 gällande 

landets byggande. Visionen går hand i hand med de 16 miljömål och de nationella 

miljökvalitetsmålen som riksdagen tidigare beslutat rörande hållbarhet. År 2025 ska allt 

byggande vara hållbart med fokus på livskvalitet, god hälsa, hushållning av resurser och 

flexibilitet. Byggandet ska anpassas för kommande klimatförändringar och nya regler för 

återvinning och kemikalieanvändning [3].  

70 procent av Sveriges landareal är täckt av skog [4]. I ett skogsrikt land som Sverige finns en 

tradition av husbyggande i trä. Detta har en historisk bakgrund då byggnadsmaterial har 

valts efter tillgång [5]. Gamla timmerhus från 1500-talet vittnar också om träets långa 

historia, goda kvalitet och viktiga betydelse för svensk byggindustri [6].  

Sveriges befolkning ökar konstant [7] och alla behöver vi någonstans att bo. 2015 uppfördes 

ca 9000 småhus i landet [8]. Allt husbyggande och boende innebär ingrepp i naturens 

kretslopp. Genom medvetna val av material och metoder kan dessa ingrepp minskas och 

gynna hållbart byggande [9]. Inför att bygga ett hus är det många val som måste göras 

gällande metod, material och leverantörer. För en konsument kan det vara svårt med alla 

dessa val, många väljer att uppföra monterings- eller nyckelfärdiga hus från leverantörer där 

val av material, metod och utseende redan är gjorda. Monteringsfärdiga trähus stod 2015 

för 80 % av den totala småhusmarknaden [10].  

Leva Husfabrik är en tillverkare av nyckelfärdiga koncepthus i massivträ. Företaget är beläget 

på Gotland och drivs av arkitekten Helena Bloom och säljaren Erik Wilén [11]. Leva Husfabrik 

har en uttalad vilja om att mot kund tydliggöra hur deras materialval påverkar hållbarhet 

[12]. 
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1.2 Syfte 

För att gå LEVAs vilja till mötes om att tydliggöra mot kund vad deras materialval gör 

gällande hållbarhet syftar rapporten till att reda ut begreppet hållbarhet, studera företagets 

materialval för att se om och hur de kan kopplas ihop med varandra. För att undersöka 

relevansen av LEVAs uttalade vilja syftar rapporten också till att kartlägga vilken betydelse 

materialval har för kunder. Ett annat syfte är att undersöka om det förekommer skillnader ur 

hållbarhetsaspekter mellan ett LEVA- hus och ett träregelhus. Denna rapport kan bidra till 

företagets vidare utveckling och profilering. 

 

1.3 Forskningsfråga 

Forskningsfrågorna som behandlats i denna rapport är:  

 Med fokus på materialval, kan ett LEVA-hus anses hållbart?  

 Vilken betydelse har materialval för en generell husköpare? 

 I jämförelse mellan ett LEVA-hus och ett träregelhus, vilka skillnader kan identifieras 

gällande hållbarhet? 

 

1.4 Avgränsningar 

Tiden för rapportskrivningen var begränsad till tio veckor och vissa avgränsningar har gjorts. 

Rapporten avser hållbarhet hos LEVAs produkt, inte hos LEVA som företag. Identifieringar 

gällande hållbarhetens tre dimensioner har utförts och presenteras närmare under metod-

delen. Omfattningen av definitioner och parametrar gällande hållbarhet är stor, ett urval av 

dessa definitioner har därför varit nödvändigt. Vid jämförelsen mellan ett LEVA-hus och ett 

träregelhus valdes en stor tillverkare på marknaden ut som fick representera ett vanligt 

koncepthus. Tillverkaren hade tillgängliga handlingar vilket också var bidragande till valet av 

jämförelseobjekt. Vid jämförelsen valdes parametrar ut som förväntades skilja de två husen 

åt. Därmed uteslöts parametrar som kan anses viktiga i hållbarhetsfrågan men som i 

jämförelsen förväntades ge samma resultat, dvs. vara likvärdiga. Jämförelse med andra 

stomlösningar i betong eller stål har ej utförts. Val av uppvärmningsmetod, grund och 

takbeklädnad skiljer sig från konsument till konsument och har därför inte jämförts. Egna 

energiberäkningar har ej utförts, energivärdena i rapporten grundar sig på redan utförda 

beräkningar. I rapporten har ingen utredning utförts eller hänsyn tagits gällande olika typer 

av ventilationssystem. Någon jämförelse mellan diffusionsöppen konstruktion och 

konstruktion med ångspärr har inte utförts. I rapporten förutsätts ett LEVA-hus klara BBR:s 

generella funktionskrav gällande fukt, brand och ljud, så detta är inget rapporten studerat 

närmare.  
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2. Teori 

2.1 Hållbarhet och dess tre dimensioner 

Hållbarhet grundar sig i definitionen från Brundtlandsrapporten som innebär att vi ska 

tillgodose behoven hos dagens generation utan att äventyra de kommande generationernas 

möjlighet att tillgodose sina behov [2]. Enligt Jesper Lövkvist, vd för hållbart näringsliv finns 

det idag ingen entydig förklaring på begreppet hållbarhet. Hållbarhet är ett begrepp som 

används flitigt i alla typer av verksamheter och är enligt Lövkvist ett urvattnat begrepp utan 

definitiv innebörd. Lövkvist menar att det är viktigt att tänka på hur begreppet används och 

att vi bör vara medvetna om problematiken att bedöma ett absolut mått på hållbarhet. 

Fokus bör ligga på att driva utveckling i hållbar riktning [12].  

Mats Barthelson, forskare i miljövetenskap vid Mittuniversitetet, diskuterar också 

svårigheterna med att bedöma hållbarhet. Genom att sätta ett material eller en produkt i 

jämförelse med ett annat kan det enligt honom vara lättare att diskutera ämnet (Personlig 

kommunikation, Mats Barthelson 2016-04-28, Mittuniversietet Östersund). 

Genomgående för denna rapport är ett tredimensionellt synsätt på begreppet hållbarhet där 

dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet ses som en helhet [13, s.20]. Ett 

sätt att beskriva hur hållbarhet hänger ihop är genom ett Venndiagram där cirklarna, 

dimensionerna, överlappar varandra. Denna bild av hållbar utveckling låter alla tre 

dimensioner ha lika tyngd och värde. Ett annat alternativ att beskriva hållbar utveckling är i 

form av hierarki där ekologisk hållbarhet ses som en förutsättning för social och ekonomisk 

hållbarhet. Den sociala hållbarheten anses i sig ligga till grund för att den ekonomiska 

hållbarheten ska vara möjlig. Denna rapport utgår från det hierarkiska synsättet [2]. 

       

Figur 2.1. Två modeller som beskriver hållbar utveckling, Venndiagram t.v. och hierarkiskt synsätt t.h. [2]. 

 

2.1.1 Ekologisk hållbarhet 

Ekologisk hållbarhet handlar om att samhällets utveckling inte ska ske på bekostnad av vår 

miljö och våra naturresurser. Samhället bör utveckla klimatsmarta lösningar, ta vara på 

jordens ekosystem och minska koldioxidutsläpp. Målet med ekologisk hållbarhet handlar 

bland annat om att minimera ingreppen i naturen och sträva efter biologisk mångfald. 

Bevara värdefull natur och produktiv skog samt hushålla med energi och använda sig av 

förnyelsebara energikällor [14]. Ett av de 16 Svenska miljömålen lyder begränsad 

kilmatpåverkan [15]. År 2020 ska utsläppen vara 40 % lägre jämfört med 1990 och visionen 

för år 2050 är noll utsläpp av växthusgaser till atmosfären [13, s.20]. 
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För att minimera påverkan på naturen är förnybara material som trä, träprodukter och andra 

naturfibrer från växt- och djurriket att föredra [13, s.42]. De material som ur ett 

livscykelperspektiv har minst miljöpåverkan är önskvärt [13, s.38]. Genom att dessutom 

använda certifierade träprodukter kan kriterierna för ett miljömässigt hållbart skogsbruk 

säkerställas och bevarandet av den biologiska mångfalden upprätthållas. På så sätt kan 

naturen och produktiv skog bevaras [13, s.370]. 

Hushållning med resurser kan exempelvis ske om en byggnad är välisolerad, har lågt u-värde, 

är värmetrögt och är lufttät [13, s.192] En byggnad ska göras så tät som möjligt för att 

minska värmeförluster. För att kunna tillgodose den passiva värmen som kommer från 

människor, hushållsel och solinstrålning är det viktigt att planlösningen är öppen och att 

materialen i tak, väggar och golv har stor värmelagringsförmåga [13, s.207]. 

2.1.2 Social hållbarhet 

Social hållbarhet handlar om mänskliga rättigheter och mjuka värden. Att varje individ ska 

kunna uppfylla fysiska och psykologiska behov och drömmar på en global nivå är målet med 

social hållbarhet [16].  Mjuka värden och känslor skapar förutsättningar för ett socialt liv och 

en attraktiv boendemiljö [13]. 

Med de levnadsvanor vi i vår kultur har så vistas vi 90 % av tiden inomhus, vilket innebär att 

egenskaper hos material har stor inverkan på oss människor och vårt välbefinnande [13]. 

Människors hälsa påverkas direkt av innemiljön och därför bör byggnadsmaterial väljas så att 

farliga kemikalier och emissioner undviks [13, s.38].  

Ordet estetik kommer från grekiskans ord “aisthesis” som betyder förnimmelse, alltså det vi 

upplever med våra sinnen. Syn, lukt, hörsel, känsel och smak är våra sinnen. För att skapa en 

bostad med stimulerande miljö är det viktigt att förnimmelsen tas i beaktning. Synen är vårt 

mest utvecklade sinne som registrerar 80 % av alla våra sinnesintryck. Luktsinnet är ett annat 

kraftfullt sinne som kan kopplas till starka minnen. I nybyggda hus kan byggnadsmaterial och 

inredning avge lukter. Positiva luktupplevelser kan i nybyggda hus vara doften av trä och 

nysåpade golv [13, s.494-495]. Enligt Arkitekten Ola Nylander är en av de egenskaper som 

har central betydelse för hur de boende upplever bostaden just material och detaljer 

[17].  En artikel i Trämanufraktur menar att trä har goda estetiska egenskaper som 

attraherar människor [18].  

För att skapa ett hållbart hus ur social synvinkel är det viktigt att planlösningen är flexibel. 

Byggnaden ska under tid kunna förändras med hänsyn på planlösning och möblering.  

Sverige har störst boendeyta per person i Europa, vill vi ha ett hållbart samhälle bör vi 

minska boytan snarare än att öka den. [13, s.453]  

 

2.1.3 Ekonomisk hållbarhet 

Ekonomisk hållbarhet handlar om att ekonomisk tillväxt ska ske utan bekostnad av en 

minskning i naturkapital eller socialt kapital. Den ekonomiska utvecklingen bör planeras 

långsiktigt och utan att natur eller människor far illa [14].  
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I dagens samhälle råder främst linjär ekonomi, där en produkt tillverkas, brukas och slängs. 

Begreppet cirkulär ekonomi är något som ofta kommer upp i samband med begreppet 

hållbar ekonomisk utveckling. Cirkulär ekonomi handlar om att säkerställa flöden av varor 

och tjänster ur ett livscykelperspektiv. I en cirkulär ekonomi utformas produkter med kvalitet 

för att hålla länge och för att sedan kunna återanvändas [19].  

Christer Owe, f.d. verksamhetsledare på Ekocentrum i Göteborg, menar att resursslöseriet 

som dagens linjära ekonomi är uppbyggd kring, inte är hållbart. Vi bör bli bättre på att 

använda och återanvända redan framtagna produkter för att minska både råvaruuttag och 

energianvändning. Produkter med längre hållbarhet kan motivera ett högre pris, särskilt om 

lång funktionstid kan utlovas. Underhåll av redan installerade och framtagna produkter är en 

viktig funktion för att säkerställa optimal livslängd [20]. 

 

2.2 Trä som råvara 

I ett skogsrikt land som Sverige är skogsbruket en viktig tillgång. I Sverige finns lagstiftning 

som reglerar avverkning av skog. I skogsverkslagen finns krav på återplantering och 

naturvårdshänsyn. Där avverkning av skog sker ska ny skog anläggas i form av skogsodling 

eller naturlig föryngring där träd sparas med syfte att fröa av sig och på så sätt bilda nya 

plantor [21]. För varje träd som avverkas planteras tre nya. Trä är en förnyelsebar råvara och 

då avverkningen av skog är mindre än tillväxten så fortsätter skogsvolymen att öka [4]. 

Sverige bedriver ett av världens mest effektiva skogsbruk och det svenska skogsbruket anses 

långsiktigt hållbart enligt miljökonferensen i Rio de Janeiro, Brasilien, 1992. Ur det 

ekonomiska perspektivet bedöms det svenska skogsbruket säkerställa en långsiktig 

produktion av virke och att den genererar tillräckliga vinster för att brukandet och skötseln 

av skogen ska kunna underhållas. Med social hållbarhet ser man möjligheten för samhällen 

att långsiktigt kunna överleva på sitt skogsbruk. Skogsbruket anses upprätthålla de 

ekologiska processerna som naturligt finns i skogen samt att bevara den biologiska 

mångfalden och anses därför ekologiskt hållbart [4]. 

De resurser vi har på jorden kan delas in i lager, fonder och flöden. Skog är en fondresurs, 

dvs. tillväxt sker i ett naturligt system där uttag är möjliga utan negativ miljöpåverkan så 

länge uttagen inte är större än tillväxten. Lager är material som töms när uttag görs såsom 

olja, kol, metaller och mineraler. En negativ miljöpåverkan är oundviklig och de bör undvikas. 

Flödesresurser är oändliga och tar inte slut som solenergi och vindkraft. Flödes- och 

fondresurser bör användas i så stor utsträckning som möjligt [13].  

Trä är ett levande material och binder stora mängder kol under hela sin livslängd. Detta tack 

vare fotosyntesen som kräver koldioxid. Fotosyntesen är grundläggande för allt liv på jorden 

och innebär att växter, träd och alger absorberar koldioxid och vatten för att omvandla dessa 

till energi och syre. Att mängden koldioxid i luften minskar har en positiv inverkan på 

växthuseffekten. Kolet finns kvar i de produkter vi använder träet till även efter avverkning. 

Först när träet förbränns frigörs kolet och solenergin i form av värme [22].  
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Figur 2.2 Trä i kretslopp [23]. 

Forskning vid Mittuniversitetet visar att trähus är bättre än betonghus i klimatavseende. I 

rapporten jämförs koldioxidbalansen för ett fyravåningshus med trästomme i Växjö med 

beräkningar för ett motsvarande hus med betongstomme. Förutsättningarna var ett 

perspektiv på 100 år där energianvändning vid tillverkning, distribution av material samt 

produktion av hus ingick. Bioprodukterna från skogsavverkningen och sågverken går i 

jämförelsen till biobränsle och ersätter på så sätt fossil energi. Efter rivning av huset 

förutsattes trämaterialet ersätta fossila bränslen. I beräkningarna fanns upptag av koldioxid i 

cement genom karbonatisering.  Ett flerbostadshus i trä är enligt rapporten klimatpositivt ur 

ett livscykelperspektiv på 50 år, jämfört med betong som tar flera hundra år för att bli 

klimatneutralt. Kostnaderna för att uppföra de båda husen var ungefär lika stora och 

träbygget gick dubbelt så fort [13]. 

 

2.3 Miljöcertifieringar  

I Sverige finns två frivilliga skogscertificeringssystem; Forest Stewardship Council (FSC) och 

Pan European Forest Certification (PEFC). Ungefär två tredjedelar av skogen i Sverige som 

används för produktion är certifierad enligt dessa system.  FSC verkar för att främja bruket 

av världens skogar på ett lönsamt miljöanpassat sätt med ett socialt ansvarstagande.  PEFC 

garanterar att träbaserade produkter märkta med PEFC kommer från hållbart brukade 

skogar [4]. Det finns flertalet miljöklassningssystem för byggnader i Sverige som Leed, 

Breeam, Miljöbyggnad och EU Green Building. Det finns även miljömärkningar som 

garanterar att en vara eller tjänst uppfyller vissa miljökrav. I Sverige är Svanen och Bra 

Miljöval två etablerade miljömärkningar [13, s.17, s.162]. 
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2.4 Tunga konstruktioner  
I en tung, massiv eller homogen konstruktion består väggen huvudsakligen av ett material 

som både bär och isolerar. Betongstommar, knuttimmerhus och massivträhus är exempel på 

tunga konstruktioner [24].   

2.4.1 Värmetröghet 

Tunga konstruktioner kan lagra och avge värme. Detta jämnar ut dygnets 

temperatursvängningar, kraftiga variationer på utomhustemperaturen, samt ger en svalare 

inomhusluft på sommaren när det är varmt ute. Denna egenskap hos materialet kallas 

värmetröghet. Värmetrögheten bidrar till ett behagligt och jämt inomhusklimat och kan även 

bidra till sänkta energikostnader. En tung konstruktion har även andra fördelar. Man slipper 

problem med köldbryggor och skarvar, samt att ett och samma material innebär större 

förutsägbarhet gällande reaktion på fukt och värme [24].  

2.4.2 Massivträhus 

Stommar i massivträ utgörs främst av massiva väggar och bjälklag i trä som ansluts till 

varandra, där väggarna blir de bärande elementen. De bärande byggnadsdelarna utgörs av 

limmade massiva träskivor med vanliga tjocklekar på 50-200 mm [25].  Ofta används 

korslimmade skivor, s.k. KL-skivor, där vartannat skikt är korslagt vilket ger en högre 

formstabilitet [26].  Skivorna prefabriceras normalt med en bredd på 1,2 m och längd på upp 

till ca 12 meter. För att uppfylla de tekniska egenskapskrav som ställs för ljud och brand, 

samt för ökad värmehållning, krävs ofta tillägg av andra skiv- och isoleringsmaterial.  

Isolering placeras på väggens utsida för att massivträblocken inte ska mista sin förmåga att 

ta upp och lagra värme inifrån huset. Utanför isoleringen sätts fasadbeklädnaden som kan 

bestå av exempelvis trä, puts eller tegel [25].  

 

2.5 Lätta konstruktioner  

2.5.1 Träregelhus  

Lätta konstruktioner, även kallad träregelhus, är den vanligaste typen av svenska småhus och 

benämns vanligtvis bara som trähus, trots att det ofta bara är fasad och reglar som består av 

trä. En träregelvägg består av olika materialskikt som fyller olika funktioner. Ett skikt är 

isolerande, ett är vindskyddande, ett är fasadmaterial o.s.v. Olika material kan uppfylla 

samma funktion, därför kan träregelväggar se väldigt olika ut, beroende på vilka material 

man väljer. I den traditionella träregelväggen används mineral-/glasull till isolering och 

väggen tätas med plast. Träregelhus kan byggas på plats eller levereras som färdiga 

byggelement från fabrik, där det senare nämnda idag är det vanligaste byggsättet [27].    

  

2.6 En byggnads generella funktionskrav  

För att tillgodose syftet att skapa ett hälsosamt inomhusklimat med god komfort och god 
luftkvalitet måste en byggnad uppfylla en mängd funktionskrav. Samtidigt ska kraven om 
rimlig miljöbelastning och låg energiförbrukning uppfyllas [13, s.31]. Detta innebär att 

konstruktionen ska ha tillräcklig värmeisolering för en bra energihushållning och termisk 
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komfort. Konstruktionen ska vara utförd med fuktisolerande material och 
materialkombinationer så att en fullständigt fuktsäker funktion uppnås för såväl vatten som 
vattenånga. Samtidigt ska konstruktionen inte brytas ner eller skapa andra hygieniska- eller 
hälsofarliga problem på grund av fukt. Utöver detta ska även krav uppfyllas som kopplas till 
ljud, brand, bärförmåga, estetik och resurshushållning [28].   

 

2.7 Energi 
Nästan 40 % av landets totala energianvändning går till bostäder och byggnader [13, s.196]. 

Energi mäts i kWh/m2 uppvärmd yta per år och BBR ställer krav gällande energiförbrukning. 

Nya hus får inte förbruka mer än 90kWh/m2 och år. I dessa 90kWh/m2/år ingår värme, 

varmvatten och driftel men ej hushållsel. För att ett hus ska klassas som lågenergihus får 

elförbrukningen inte överstiga 67,5kWh/m2/år [13, s.200]. När ett hus långsiktiga hållbarhet 

bedöms är det fler aspekter som är av betydelse. Förutom energi handlar ett hus hållbarhet 

om livslängd, underhållsbehov och sociala förhållanden som inomhusmiljö, hälsa och 

livskvalitet. Gällande byggprodukter och material bör man bedöma dem ur ett 

livscykelperspektiv där transporter, användning, underhåll och återvinning är lika viktiga 

aspekter som råvaru- och produktionsfasen [29].   

 

2.8 Isolering 

Ett väl isolerat hus bidrar till en minskad energiförbrukning och därmed lägre 

driftskostnader. Olika isoleringsmaterial har olika isoleringsförmåga. Isoleringsförmågan 

anges i U-värde med enheten W/m2K [13, s.206]. Ju lägre U-värde en byggnadsdel har, desto 

bättre isoleringsförmåga. En byggnads genomsnittliga U-värde anger genomsnittliga 

värmeförluster som sker genom byggnadens klimatskal, dvs. väggar, tak, fönster och golv 

[28, s.264]. 

2.8.1 Cellulosaisolering 

Cellulosaisolering framställs av gamla dagstidningar eller nyproducerad pappersmassa. Att 

tillverka cellulosaisolering av returpapper är energisnålt. Pappret mals ner och för att göra 

materialet mindre brandfarligt så tillsätts borsyra, borax, silikat eller ammoniumpolyfosfat. 

Ämnena borsyra och borax är upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över 

hormonstörande ämnen. Detta innebär att det finns vetenskapliga bevis för att ämnena har 

hormonstörande effekt hos minst en djurart inklusive människa[13]. Därför är cellulosafiber 

med andra tillsatser än borsyra och borax enligt Bokalders et al. att föredra. Cellulosafiber 

har en låg värmeledningsförmåga vilket ger en bra isoleringsförmåga [30]. 

2.8.2 Träfiber 

Träfiberisolering tillverkas av trä som flisas, mals, späds ut med vatten och sedan pressas 

ihop under värme och tryck. Träfiberskivor används främst som värmeisolering och isolering 

mot ljud. Ibland kan aluminiumsulfat tillsättas för att öka brandhärdigheten. Träfiberskivor 

med limmer bör undvikas av miljöskäl [13].  
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2.9 SundaHus och PRIO 

Kemikalieinspektionen har en prioriteringsguide där kemiska ämnen delas in i två nivåer, 
utfasningsämen och prioriterade riskminskningsämnen. SundaHus miljödata bedömer 
tusentals byggprodukter, bedömningarna baseras på olika egenskaper och delas in i fem 
klasser A, B, C+, C- och D, där A är bäst.  Bedömningskriterierna är baserade på 
Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO. Nedan följer SundaHus klassning och 
bokstävernas betydelse[31].           

A 
A är produkter som: 

1. Ger minimal hälso- eller miljömässig påverkan kopplad till PRIO-egenskaper enligt 
Kemikalieinspektionen (dvs. cancerframkallande-, reproduktionsstörande-, 
hormonstörande-, allergiframkallande ämnen m fl.) 

2. Inte är klassificerade som hälso- eller miljöfarliga vid byggskedet 
3. Inte påverkar innemiljön negativt genom för höga emissioner av flyktiga organiska 

ämnen 
4. Ger minimalt bidrag till smogbildning 
5. Inte avger för höga halter av formaldehyd (enligt E1-standarden) 
6. Ger minimal belastning på naturresurser och mindre bidrag till deponibergen 
7. Har en lång teknisk livslängd (gäller utvalda produktgrupper) 
8. Inte riskerar att bidra till ohållbara skogsbruk 
9. Inte har för låg transparens kring innehållet i produkten 

B 
B är produkter som inte kvalificerar sig för A men som inte heller matchar kriterierna för C+ 
respektive C-. 
 
C+ 
C+ är produkter som för vilka arbetare, närliggande samhällen och miljö riskerar att utsättas 
för särskilt farliga ämnen vid tillverkningen av polymerer. 
 
C- 
C- är produkter som:  

1. Riskerar att leda till exponeringen för ämnen med PRIO-egenskaper (t ex 
cancerframkallande, reproduktionsstörande, hormonstörande, allergiframkallande) 

2. Riskerar att leda till exponeringen för ämnen med andra giftiga egenskaper 
3. Riskerar att påverka inomhusmiljön negativt genom höga emissioner av flyktiga 

organiska ämnen 
4. Ger högt bidrag till smogbildningen genom emissioner av flyktiga organiska ämnen 
5. Innehåller ämnen eller har tillverkats av ämnen som vid väldigt små utsläpp kan ha 

en stor påverkan på klimatet 
6. Riskerar att bidra till ohållbara skogsbruk. 

D 
D är produkter som har för bristfällig dokumentation för en bedömning [31]. 
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3. Metod 

3.1 Rapportens definition av hållbarhet 
Det finns en mängd olika parametrar som kan kopplas till hållbarhetens olika dimensioner. 

Aspekter har valts ut som anses lämpliga för just detta ändamål. De parametrar som valts ut 

finns begrundade i teoridelarna.  Denna rapport utgår från det hierarkiska synsättet på 

hållbarhet. Ekologisk hållbarhet tillskrivs störst vikt och ligger till grund för såväl social som 

ekonomisk hållbarhet. I rapporten definieras ekologisk hållbarhet huvudsakligen som 

byggnadsmaterial då ekologiskt hållbart byggande handlar om att genomgående välja 

produkter som inte äventyrar miljön eller människors hälsa [32]. Den sociala hållbarheten 

definieras i rapporten av en giftfri inomhusmiljö och möjligheten till ett socialt liv. Bokalders 

et al hävdar att dessa parametrar påverkar vårt välbefinnande och kan kopplas till social 

hållbarhet [13]. Den ekonomiska hållbarheten definieras i rapporten som livslängd, underhåll 

och generell prisbild på koncepthus. Dessa aspekter grundas på teori från Christer Owe f.d. 

verksamhetsledare Ekocentrum Göteborg [20] samt diskussion med Mats Barthelson, 

forskare i miljövetenskap vid Mittuniversitetet (Personlig kommunikation, Mats Barthelson 

2016-04-28, Mittuniversietet Östersund).  

 

3.2 Tillvägagångssätt 

Levas materialval har analyserats och jämförts med teori gällande hållbar utveckling och 

material. För att göra en bedömning av byggnadsmaterialens eventuella innehåll av giftiga 

ämnen har databasen SundaHus använts. För att utreda möjligheten till ett socialt liv har 

utformning, estetik och termisk komfort studerats. För att ta reda på vilken betydelse 

materialval har för en generell husköpare gjordes en enkätundersökning. För att vidare 

kunna besvara forskningsfrågorna och ta reda på om skillnader gällande hållbarhet kan 

identifieras har en jämförelse mellan ett Leva- hus (A) och ett typhus (B) gjorts.  Hus B är ett 

koncepthus med träregelstomme, den vanligaste typen av småhus. Denna jämförelse 

gjordes för att sätta ett massivträhus i relation till ett träregelhus och se under vilka 

parametrar gällande rapportens definition av hållbarhet som husen skiljer sig åt. Till en 

början gjordes en lång lista på sakar som kan påverka ett husbygge. De parametrar som 

förväntades skilja sig mest åt valdes ut, undersöktes och sammanställdes. Parametrarna 

valdes ut efter en sammanställning av teori samt delvis efter tillgång av handlingar hos 

respektive husleverantör. För att se hur parametrarna skilde sig åt samt vilka dimensioner av 

hållbarhet som de påverkar sattes de in i ett koordinatsystem. I koordinatsystemet kan 

utläsas vilket hus som bedöms bäst och på så sätt vara ett bidrag till resultat och vidare 

diskussion om LEVAs hållbarhet.  

 

3.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är viktiga aspekter att ta hänsyn till vid rapportskrivning för att 

säkerställa dess pålitlighet. Validitet innebär att det som mäts i rapporten är relevant för 

sammanhanget och reliabilitet innebär tillförlitligheten på datainsamling och analysen [33].  
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För att validera resultaten i rapporten samt för att säkerställa reliabiliteteten har rapporten 

granskats av en tredje part. Tredjepartsgranskningen gjordes av en intern handledare samt 

en yrkesverksam inom ingenjörs-sektorn. Vidare har rapporten granskats genom opponering 

av en klasskamrat och åsikter från denne har beaktats.   

 

3.4 Kvantitativ och kvalitativ data  

Data som samlas in kan vara kvantitativ eller kvalitativ och bestå av intervjuer, enkäter, 
observationer och litteraturstudier. Kvantitativa studier behandlar data som kan klassificeras 
eller räknas och kan bearbetas med hjälp av statistisk analys. Kvalitativa studier behandlar 
detaljerad och nyanserad data som utgörs av beskrivningar och ord och kräver 
analysmetoder för bearbetning. I komplexa sammanhang som innefattar människor och 
deras agerande behövs ofta data från både kvantitativa och kvalitativa studier [33, s.30].  
I denna rapport används båda sorters data. Kvantitativ data förekommer i form av 
litteraturstudier och delar av enkäten. Kvalitativ data har samlats in genom intervjuer samt 
delar av enkäten.  
 

3.5 Primär och sekundärdata  

Information som samlas in kan delas in primärdata och sekundärdata. Primärdata är 

nyinsamlade uppgifter som enkäter och intervjuer, sekundärdata består av redan befintlig 

data som litteratur och andra publikationer. I de flesta undersökningar används både primär- 

och sekundärdata [34, s.63, s.72-74], så även i denna rapport. Litteraturstudier, befintliga 

forskningsrapporter och tidningsartiklar är exempel på sekundär data som använts i 

rapporten. Primär data förekommer i rapporten i form av en enkätundersökning och 

intervjuer.  

3.5.1 Enkät 

Enkät räknas till primärdata. För att samla in åsikter och uppfattningar från en mängd 

människor kan enkäter användas [33, s.85]. Det finns flertalet sätt att distribuera en enkät 

på. För denna rapport valdes obundet slumpmässigt urval [33, s.87]. Enkätundersökningen 

som gjordes kan betraktas som en miniatyrkopia av populationen då stickprovet är slump-

mässigt och respondenterna fyllt i enkäten spontant och av oberoende påverkan [33, s.86]. 

En enkät utformades för att ta reda på hur hållbarhet styr valet av husleverantör samt vad 

som ur konsumentens syn är viktigast vid köp av nyckelfärdiga hus. Detta för att komplettera 

den insamlade teorin med hur verkligheten ser ut. Enkätundersökningen riktade sig till 

personer som har uppfört eller planerar att uppföra ett koncepthus från någon svensk 

hustillverkare för fritids- eller permanentboende. Personerna som deltog i 

enkätundersökningen får tillsammans representera den generella husköparen. Enkäten 

skapades med hjälp av Google Formulär och bestod av åtta korta och koncisa frågor. 

Litteraturen påstår att korta och koncisa frågor kan öka deltagandet i en enkätundersökning. 

[33, s.87]. Fem av de åtta frågorna gav kvalitativ data och behandlade främst materialens 

och miljöns betydelse för kunden. De resterande tre frågorna gav kvantitativ data och 

behandlade val av husleverantör samt tillgång till information om materialval hos 

leverantören. Enkäten anses reliabel och syftade till att stärka och komplettera övrig 
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insamlad data och på så sätt bidra till att besvara rapportens forskningsfråga gällande 

materialvalens betydelse för den generella husköparen.   

Enkäten publicerades på byggrelaterade webbsidor där människor spontant fyllde i 

svarsenkäten [33, s.86], samt på Facebook. Enkäten fanns publicerad på nedanstående 

webbsidor:  

 bygghemma.se 

 byggahus.se 

 hus.se 

 byggportalen.se 

 ekobyggportalen.se 

 facebook.com 

Enkäten var tillgänglig i två veckor och antalet enkätsvar var 20. Inget svar förkastades. För 

att få en överskådlig bild av resultatet sammanställdes enkätsvaren i diagram, ett för varje 

fråga. Se bilaga A för hela enkäten.  

 

3.5.2 Intervjuer 

Primärdata i form av intervjuer kan ses som en mer eller mindre systematisk utfrågning kring 

ett visst ämne. Intervjuer kan utformas olika beroende på målet med intervjun. Öppen 

riktad, halvstrukturerad och strukturerad är vanliga strukturer för intervjuer [33].  

För att stärka teorin samt att få riktlinjer för de fortsatta litteraturstudierna genomfördes 

intervjuer[33]. En kvalitativ intervju gjordes med en kund hos LEVA, se bilaga C. Syftet med 

denna intervju var att få en bild av den upplevda boendemiljön och standarden i huset. 

Dessa frågor behandlade främst mjuka värden som i rapporten kopplas till social hållbarhet. 

En kvantitativ intervju gjordes med Erik Wilén, säljare på Leva husfabrik se bilaga B. Genom 

intervju med honom fick vi mer detaljerad information gällande företagets material.  

Båda intervjuer som har genomförts har varit öppet riktade intervjuer där 

intervjupersonerna har fått svara öppet inom valda frågeområden [33, s.90]. I båda fallen 

sändes frågor ut och besvarades via e-post.  

3.5.3 Litteraturstudier 

Litteraturstudier räknas som sekundärdata och har gjorts för att få en djupare förståelse och 

kunskap om byggnadsmaterial och andra områden som berör rapporten [33, s.90]. Valen av 

aspekter som definierar hållbarhetens tre dimensioner är en väsentlig del av rapporten och 

begrundas i litteraturstudier.  

Källorna som använts har kritiskt granskats och bedömts trovärdiga. Vetenskapliga databaser 

som Primo, DiVA och Google Schoolar har använts, främst för att hitta relevanta artiklar och 

befintliga rapporter. Sökmotorn Google har också använts med ett källkritiskt 

förhållningssätt. Exempel på sökord som använts är: hållbar utveckling, hållbart byggande, 

massivträ, KL-trä, och andra materialspecifika ord. Faktablad, broschyrer och 

produktdatablad, dels insamlade från Google men också tilldelade från LEVA har använts. På 

Webbplatser som Träguiden och Svenskt Trä har mycket information hämtats. Böckerna 
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”Byggekologi” och ”Att skriva examensarbete” har varit till stor hjälp. Samtliga källor bedöms 

reliabla. Litteraturstudier har gjorts för att få en djupare förståelse och kunskap om 

byggnadsmaterial och andra områden som berör rapporten. Referenshantering har skett 

enligt Vancouver-systemet.  
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4. Resultat 

4.1 Mer om Leva Husfabrik 
Leva Husfabrik är ett företag som levererar färdiga hussystem i massivträ. Företaget är 

registrerat 2010 och har sin fabrik på Gotland, moderbolaget är Kungslador AB. Leva har åtta 

modeller på småhus, sju modeller på stora hus, >100kvm, samt ett Attefallshus. Varje 

huskropp har minst ett förslag på planlösning. Alternativa planlösningar går att lösa efter 

kundens önskemål. Ett hus från Leva innehåller allt byggmaterial som grund, limträstomme, 

golv, väggar, tak, isolering, ytterpanel, takpapp, hängrännor, ytterdörrar, innerdörrar, 

fönster, innerväggar och eventuella loft. Det ungefärliga priset på ett Leva Hus ligger mellan 

460 000kr (Altea 39kvm) upp till 1400 000kr (Folke 85kvm*2=170kvm). Det som tillkommer 

byggpaketet är markarbete, uppförande, färdigställande, kök, badrum, el och VVS [35].   

 

4.2 Konstruktion LEVA-hus  
Grunden för ett LEVA-hus uppförs på två sätt. Den metod som är vanligast vid uppförande av 

fritidshus är torpargrund. En singelbädd görs och på den placeras balkar av betong och tre 

reglar. På reglarna läggs golvskivor som blir det färdiga innergolvet. För permanent bostad 

rekommenderas betongplatta, även kallad “platta på mark”.  Ytter- och innerväggarna ställs 

direkt på betongplattan. Betongplattan kan slipas och användas som golv alternativt bekläs 

av golvskivor. Stommen i ett LEVA-hus består av KL-trä i gran från Martinssons. Alla skivor är 

1,2 m breda och längden varierar beroende på golvets bredd och väggarnas höjd. 

Martinssons levererar träelementen direkt till platsen där LEVA-huset ska uppföras. 

Tjockleken varierar från 82-170mm och anpassas efter behov av isolering. Skivornas insidor 

är finslipade och kan därför användas som färdigt ytskikt, målas eller laseras. På ett bjälklag 

av limträbalkar ligger 82mm tjocka KL-skivor som utgör golvet. Golvskivan kan slipas och 

behandlas på olika sätt utefter önskemål t.ex. med flytande vax och pigmentfärg. Loft och 

eventuell övervåning byggs av KL- skivor med anpassad tjocklek efter spännvidd [35]. 

Ytterväggarna består av en 82 mm tjock KL- skiva med utvändig isolering. Skivorna levereras 

med färdigsågade hål utefter dörr- och fönstersättning. Innerväggarna är en 70mm tjock KL-

skiva. Ett LEVA-hus för permanentboende isoleras med 120mm Isocell i golv och 195mm 

Isocell + 22 mm isoleringsskiva Pavatex i väggar. Innertak som är plant isoleras med 400mm 

Isocell och tak med öppet i nock isoleras med 340mm Isocell + 22mm isoleringsskiva.  På 

takskivan läggs takstolar i trä och ovanpå dessa placeras KL-skivor 82 mm. Vid taklösningen 

med öppet i nock ställs takskivorna mot varandra. Utanpå dessa fästs takstolsreglar som 

sedan bekläs med yttertak. Takbeklädnaden kan bestå av papp, plåt, tegel eller sedum [35].  

 

4.3  Isolering LEVA-hus 

4.3.1 Isocell 

Isocell är cellulosafiber som framställs av tidningspapper i en återvinningsprocess där 
tidningarna förvandlas till grova fibrer, blandas med brandhämmande tillsatser. Isocell 
består av 90 % återvinna dagstidningar och 10 % brandhämmande tillsatser [36]. Isocell har 
produktion av cellulosaisolering på fem olika anläggningar i Europa varav en i Tibro, Sverige 
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[30]. Isocell tillverkar två olika isoleringar, Isocell Standard och Isocell Evolution. Isocell 
Standard bedöms enligt Sundahus med ett C- [37] och Isocell Evolution med ett B [38]. Priset 
för de två typerna av isolering är detsamma enligt telefonkontakt med återförsäljare av 
Isocell (EkoIso, Johan Källén, personlig kommunikation 2016-04-28). De brandhämmande 
tillsatserna i Isocell Standard innehåller Borsyra som är ett hormonstörande utfasningsämne 
som finns på Europeiska kommisionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under 
kategori 1. Detta innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt hos 
minst en djurart, inklusive människa [37]. Isocell Evolution har tillsatser av brandhämmande 
medel i form av magnesiumsulfat, ett ämne som varken är prioriterat riskminskningsämne 
eller hormonstörande enligt SundaHus [38]. Genom telefonkontakt med Martinssons 
framgick information att LEVA använder Isocell Standard i sina konstruktioner (Martinssons, 
personlig kommunikation med Daniel Wilded 2016-04-29).  

4.3.2 Pavatex 

LEVA använder även isolerskivor från Pavatex i sina konstruktioner. Pavatex levererar 

diffusionsöppen och lufttät träfiberisolering. Isoleringen har ett omfattande skydd mot kyla, 

värme, buller och brandrisker [39]. Pavatex består till 80 % av förnyelsebara råvaror och får 

bedömningen A i SundaHus [40].   

 

4.4 Martinssons Trä 

LEVAs träelement levereras av Martinssons, en av Sveriges största producent av limträ. De är 

ledande i landet som producent av limträ, träbroar och byggsystem för större konstruktioner 

i trä såsom flerbostadshus, hallar och läktare. Företaget har starka rötter i Västerbotten och 

arbetar med att förädla den norrländska skogen till trävaror, limträprodukter och färdiga 

konstruktionslösningar som ligger till grund för ett modernt och hållbart byggande [41]. 

Martinssons samtliga anläggningar är certifierade med ett miljöledningssystem enligt ISO 

14001: 2004 som intygar att de genomför åtgärder för att främja miljön i ett förebyggande 

syfte och att miljöhänsyn ingår som en naturlig del av verksamheten [42].   
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4.5 Resultat enkätundersökning 

Nedan redovisas svaren från enkätundersökningen som utförts. Svaren på de åtta frågorna 

är sammanställda i stapel – och cirkeldiagram för att på ett tydligt sätt visa resultaten.  

1. Varför valde/väljer du att bygga ett nyckelfärdigt hus? 

Välj ett eller flera svarsalternativ 

 
Figur 4.1 ”Varför valde/väljer du att bygga ett nyckelfärdigt hus?” 

 

Orsaker som angivits under övrigt:  

“Tryggheten med totalansvar och totalentreprenad” 

“Ville flytta till det området” 

“Tryggheten med totalansvar och totalentreprenad” 

“Få hus till salu som mötte våra önskemål” 

“Hustillverkaren hade option på tomten vi valde i ett redan etablerat område, så vi  

 hade inget val än att ta denna tillverkare”  

“Miljöaspekt” 

2. Vilken leverantör av nyckelfärdigt hus har du valt/planerar att välja? 

 
Figur 4.2 ”Vilken leverantör av nyckelfärdigt hus har du valt/planerar att välja?” 
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3. Tänker/tänkte du på miljöaspekter vid valet av husleverantör? 

 
Figur 4.3 ”Tänker/tänkte du på miljöaspekter vid valet av husleverantör?” 

 

4. Är det viktigt för dig att huset har någon form av miljöklassning? 

 

 

 
Figur 4.4 ”Är det viktigt för dig att huset har någon form av miljöklassning?” 

5. Är hustillverkarens val av olika material av betydelse för dig? 

Exempelvis val av isolering och stommaterial  

 

 
Figur 4.5 ”Är hustillverkarens val av olika material av betydelse för dig?” 
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6. Fanns/finns information om hustillverkarkarens materialval lättillgänglig? 

 
Figur 4.6 ”Fanns/finns information om hustillverkarkarens materialval lättillgänglig?” 
 

7. Har/hade du möjlighet att besöka ett "visningshus" hos hustillverkaren? 

 
Figur 4.7 ”Har/hade du möjlighet att besöka ett "visningshus" hos hustillverkaren?” 

 

Orsaker som angivits under övrigt: 

“Visningshus kommer att finnas innan byggstart” 

“Inget behov av det” 

“Har inte tid” 

“Har inte tid” 

 

8. Är du nöjd med ditt val av nyckelhus? 

 
Figur 4.8 ”Är du nöjd med ditt val av nyckelhus?” 
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Om nej, vad är orsaken till missnöjet? 

“Jag är nöjd med huset men ledsen och mycket missnöjd med servicen och själva 

genomförandet. Dålig information, dålig återkoppling och en hel del slarv. Tyvärr så präglar 

det upplevelsen till stor det av husleverantören.” 

 

Om ja, beskriv anledningen till varför du är nöjd: 

“Ett färdigt specialanpassat hus!!” 

“Väldigt bra på att ta hand om kunder” 

“Detta hus vi valt finns som en version som det inte gått att ändra något på (budget) och en 

som man har stor valfrihet vad man kan göra. Vi håller på med det andra. 

Smidigt med att kunskapen finns hos hustillverkaren, så som de lagar & regler som ex. finns. 

Vi har inte behövt tänka på exempelvis hur tillgänglighet ska uppfyllas. 

Många idéer från hustillverkaren på vad man kan göra från grundritningen, nått som 

fungerar i vardagen. Ex ta bort dörrar, flytta väggar. 

Vi kan göra egna val, exempelvis välja att göra vissa saker själva. Dock har vi inte valt att 

göra nått själva, men el/målning är två saker du kan fixa själv.  

Vi har kunnat välja bort vissa val och leverera dessa själva, tillexempel kök & ytskikt. 

Men mest positivt är iallafall vårt fall är att vi kan välja hur mkt vi vill vara med i processen.” 

“Fint bra hus till bra pris” 

“LB- hus bygger med god kvalitet och finish och är P-märkt” 

“Känns som att de håller det de lovat” 

 

4.5.1 Analys enkätundersökning 

Från enkätundersökningen kan tolkas att majoriteten av de som väljer att uppföra ett färdigt 

koncepthus gör det för att det anses enkelt och smidigt att köpa ett färdigt koncept. Från 

enkätundersökningar kan också tolkas att materialvalen och andra miljöaspekter har 

betydelse för kunden, men är i de flesta fall inte avgörande. 50 % svarade att de tänkte på 

miljöaspekter vid val av husleverantör, men att det inte var avgörande, för 20 % var det en 

avgörande faktor och 30 % tänkte inte på miljöaspekter vid val av husleverantör.  

60 % av respondenterna tycker att hustillverkarens val av material har betydelse och 70 % 

anser att information om hustillverkarens materialval finns lättillgänglig, vilket visar att 

kunder läser materialinformationen om den finns lättillgänglig.  

 

4.6 Resultat Intervju boende LEVA-hus 

En intervju har gjorts med en person som har uppfört ett fritidshus från LEVA. 

Intervjufrågorna rörde främst mjuka värden som kan kopplas till social hållbarhet. 

Intervjupersonen valde att uppföra ett hus från LEVA främst för att materialet var massivträ 

svenskt trä utan långa transporter.  Kunden är väldigt nöjd med känslan och estetiken i 

huset. Den beskriver huset som ombonat samtidigt som det känns avskalat och rent. Huset 

beskrivs som ett vackert modernt trähus i ett rent material. Kunden är nöjd med husets ljud- 

och ljusegenskaper. Hela intervjun ses i bilaga C.  



20 
 

4.7 Jämförelse LEVA- hus & Träregelhus  

I följande matris motsvarar Hus A ett LEVA-hus och Hus B ett träregelhus från en svensk 

hustillverkare. En bedömning är gjord vilket hus som anses bättre än det andra gällande de 

olika parametrarna och det bättre alternativet är markerat med ett “+”.  De dimensioner av 

hållbarhet som varje parameter kopplas till har sedan kryssats för. 

 

Parametrar 

Hus  
A 

Hus 
B 

Ekologisk 
hållbarhet 

Social 
hållbarhet 

Ekonomisk 
hållbarhet 

Stomme      

Andel organiskt material +  x   

Möjlighet flexibel 
planlösning + +  x  

Värmetröghet +  x x x 

Isolering      

Emissioner Sunda Hus  + x x  

Livslängd + +   x 

Andel återvunnet material +  x   

Energiåtgång tillverkning +  x   

U-värde      

Yttervägg  + x  x 

Fönster +  x  x 

Övrigt      

Byggtid +   x x 

Pris  +   x 

Energiförbrukning 
kW/m2.år  + x   x 

Mängd material som 
binder koldioxid +  x   

Tabell 4.1 Jämförelse mellan ett LEVA-hus och ett träregelhus 

 

4.7.1 Stomme 

Andel organiskt material  
Stommen i hus A består främst av massivträ och isolering i form av återvunnet 

tidningspapper. Hus B har en stomme som består av en mängd olika material som trä, 

glasull, plastfolie och gips. Därför bedöms andelen organiskt material större i hus A. Andelen 

organiskt material kopplas till ekologisk hållbarhet då naturliga material är att föredra enligt 

Bokalders et al.  
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Möjlighet till flexibel planlösning 
Både hus A och B kan byggas med stor flexibilitet gällande planlösning. Flexibla planlösningar 

kopplas till social hållbarhet då det enligt Bokalders et al är en viktig aspekt och skapar 

förutsättningar för ett socialt liv.  

 

Värmetröghet 

Massivträ har en hög värmetröghet vilket är positivt ur ett socialt perspektiv då 

inomhusklimatet kan upplevas jämnare och mer behagligt. Hög värmetröghet kopplas även 

till ekologisk och ekonomisk hållbarhet då energiåtgången och därmed kostnaderna kan 

minska. Här bedöms hus A med massivträstomme som bäst.   

 

4.7.2 Isolering 

Emissioner  
Bedömningen på emissioner har gjorts med utgångspunkt från SundaHus miljödata. Hus A är 

isolerat med Isocell cellulosaisolering som klassas som C- i Sunda hus samt en träfiberskiva 

från Pavatex som bedöms med ett A. Hus B är isolerat med glasull från Isover som bedöms 

med A i SundaHus. C-+ A är sämre än enbart A, så därför anses Hus B bättre i denna punkt. 

Emissioner kan kopplas till social hållbarhet då det direkt påverkar inomhusluften vid 

tillverkning och/eller användning negativt. På samma sätt finns emissioner som har en 

negativ påverkan på miljön och kan därför också kopplas till ekologisk hållbarhet. Emissioner 

i alla dess former bör undvikas.  

 

Livslängd 
Livslängden på de båda isoleringsmaterialen bedöms lika i SundaHus och anses lika bra. Hur 

länge en produkt går att använda innan den måste bytas ut påverkar ekonomin och kan 

därför kopplas till ekonomisk hållbarhet.  

 

Andel återvunnet isoleringsmaterial 

I hus A är andelen återvunnet isoleringsmaterial 88 % [38] och 77 % i hus B [43]. Därför anses 

hus A vara bättre. Ju högre andel återvunnet isoleringsmaterial desto mindre nytt material 

behöver tillsättas, detta kopplas direkt till ekologisk hållbarhet.  

 

Energiåtgång tillverkning 

Energiåtgången vid tillverkning av aktuell isolering är högre i hus B, 6 kWh/kg [43]. Jämfört 

med hus A där energiåtgången är 0,09 kWh/kg [38]. Då det enligt konstruktionsritningar 

används ungefär lika stor mängd isolering för båda husen anses hus A vara bättre. Mängden 

energi som förbrukas kan kopplas till ekologisk hållbarhet då energiförbrukning påverkar 

växthuseffekten negativt.  

 

4.7.3 U-värden 

Yttervägg 

En yttervägg i hus A har ett U-värde på 0,160 W/m2 K, u-värdet på en yttervägg i hus B är i 

jämförelse 0,131 W/m2 K. Hus B har lägre u-värde och bedöms därför som bättre. Se bilaga  

D och F. 



22 
 

Fönster 

Fönster i hus A har U-värde 1,0- 1,12 W/m2 K och fönster i hus B har U-värde 1.2 W/m2 K. 

Ett hus u-värde kopplas till ekologisk och ekonomisk hållbarhet då energiåtgången påverkar 

växthuseffekten och plånboken. Se bilaga D och F. 

 

4.7.4 Övriga parametrar 

Byggtid 

Den utlovade bygg- och leveranstiden för hus A är 6-8 månader [35] och ca 9 månader för 

hus B [44]. Därför bedöms hus A som bättre i detta avseende. Kortare byggtid kan sänka den 

totala kostnaden för huset samt bidra till ökad kundnöjdhet, kopplas därför till social- och 

ekonomisk hållbarhet.  

 

Pris 

Materialkostnader för hus A är 1,4 miljoner kronor och totalt beräknas det färdiga huset 

landa på ca 3,3 miljoner kronor [35]. För hus B är materialkostnaderna 1 miljon kronor och 

den totala kostanden 2,1 miljoner kronor [44]. Priset kopplas direkt till ekonomisk 

hållbarhet.  

 

Energiförbrukning  

Uppmätt energiförbrukning i huset kopplas till ekologisk och ekonomisk hållbarhet då 

minskad energiförbrukning är positivt för klimatet och för den privata ekonomin. Uppmätt 

energiförbrukning för hus A är högre än hus B, hus B anses därför vara bättre. Se bilaga E och 

F.  

 

Mängd material som binder koldioxid 

Trä binder koldioxid och då mängden trä i hus A är betydligt större än i hus B, anses 

mängden material som binder koldioxid vara större för hus A. När material binder kol 

minskar mängden koldioxid i luften vilket har en positiv påverkan på växthuseffekten och 

därmed den ekologiska hållbarheten. 

 

4.8 Sammanställning jämförelse 
 

 
Tabell 4.2 Sammanställning av jämförelse mellan ett LEVA-hus och ett träregelhus. 
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4.8.1 Analys av jämförelse  

Sammanställningen av jämförelsen visar att ett hus från LEVA (A) är, bättre ur ett ekologiskt 

och socialt perspektiv, medan de båda bedöms lika ur ett ekonomiskt perspektiv. Priset på 

husen skiljer sig rejält. Ett hus från LEVA (A) är dyrare än prisexemplet på ett träregelhus (B).  
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5. Diskussion 

5.1 Materialval 

Då trä binder kol så länge träprodukterna används är det, ur ekologiskt och ekonomiskt 

perspektiv, bättre ju längre livslängd en träprodukt har. Därför kan trähus anses som en av 

de bättre produkterna man kan använda trä till med tanke på den långa livslängden för ett 

hus. Skogsindustrin förädlar en råvara som hela tiden förnyas till skillnad från andra 

råmaterial som kan användas. Istället för att bygga hus av material som måste framställas, 

vilket kräver både energi i processen och inte finns naturligt i vårt ekosystem visar denna 

rapport att det är bättre att använda trä, en fondresurs som finns naturligt i ekosystemet.  

Att bygga hus i trä är, enligt Bokalders et al. samt andra källor som används i rapporten, 

hållbart. Forskning som gjorts på Mittuniversitetet visar att ett trähus är klimatpositivt, dvs. 

binder mer koldioxid än det släpper ut, över en livscykel på 50 år. Detta jämförs med ett 

likvärdigt betonghus som måste stå flera hundra år för att bli klimatneutralt, för att binda 

lika mycket koldioxid som det släpper ut. Forskningsrapporten från Mittuniversitetet visar 

också att byggtiden för trähus är betydligt kortare än betonghus vilket kan påverka den 

ekonomiska hållbarheten positivt. Självklart kan betong ha andra fördelar som inte framgår i 

forskningsrapporten, men flertalet källor som används i denna rapport pekar på att trä är 

bättre än betong ur klimathänsyn. I denna rapport görs ingen vidare jämförelse mellan 

massivträ och betong. Trots att förundersökningen var relativt ytlig och med risk för partiska 

källor är utgångspunkten i denna rapport att trä är bättre än betong. Detta antagande 

låg också till grund för valet av jämförelseobjekt. Jämförelsen anser att ett LEVA- hus och ett 

träregelhus identifierar eventuella skillnader gällande hållbarhet. Hade jämförelsen utgjort 

en större del av rapporten hade tid funnits för en djupare jämförelse med fler aspekter, 

vilket i efterhand hade varit intressant och kanske gett bättre indikationer på skillnader, men 

även likheter.  

Forskningsrapporten Trämanufaktur belyser att skogsindustrin har agerat inom hållbarhet 

med tron på att samhället känner till skogsprodukters fördelar ur klimat - och miljösynpunkt. 

Författarna av rapporten menar att det kanske inte i verkligheten ser ut så. Skogs- och 

träindustrin måste belysa fördelarna med att använda trä. Mer information om byggnaders 

klimategenskaper, goda buffringsförmåga ur energi- och emissionsperspektiv är enligt 

forskningsrapporten önskvärt [18].  

En studie publicerad vid Chalmers Tekniska Högskola jämför tre olika 

väggtyper; lättregelvägg, lättbetongvägg och massivträ kombinerat med utvändig isolering. 

Studien visar att energiförbrukningen för ett hus till största del beror på väggens U-värde 

och att komforten i huset beror av väggarnas värmelagrande förmåga. Studien visar att 

massivträ kombinerat med utvändig isolering är bäst ur energisynpunkt och komfort.  Det 

finns likheter mellan studiens resultat och resultatet vid jämförelsen gjord i denna rapport 

där LEVA, massivträhuset bedöms bättre än ett träregelhus [45].  

LEVAs husstomme som levereras av Martinssons består till största delen av trä. Företaget 

använder lokal skog till deras träprodukter vilket bidrar till kortare transporter och på så sätt 

minskade utsläpp.  
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Martinssons är certifierade med ett miljöledningssystem enligt ISO 14001: 2004 vilket talar 

för att de främjar miljön i ett förebyggande syfte och att de tar miljöhänsyn som en del i sin 

verksamhet. Samarbetet med Martinssons bidrar till att styrka LEVAs ekologiska hållbarhet. 

Genom att använda FSC eller PEFC- märkta träd garanteras att träden kommer från hållbart 

brukade skogar. De träelement som levereras till LEVA idag är inte PEFC-märkta. Här har en 

möjlighet till förbättring identifierats. Martinssons kan nämligen leverera PEFC-märkta 

träelement. Ett byte till PEFC-märkta element skulle vara en enkel förändring som kan stärka 

LEVAs varumärke gällande ekologisk hållbarhet.  

Enligt litteraturen skapar hus i massivträ möjlighet till en flexibel planlösning vilket kan bidra 

till en attraktiv boendemiljö. Väggdekorationer som tavlor kan sättas upp vart de önskas 

utan anpassning till reglar vilket också kan också bidra till välbefinnande.  Att trä dessutom 

är vackert och ibland även avger en doft kan, enligt Bokalders et al., för många människor 

skapa en positiv känsla av natur och äkthet. Alla dessa faktorer har en positiv inverkan på 

social hållbarhet [13].  

Många LEVA-hus har generellt öppna planlösningar vilket kan kopplas till ekologisk 

hållbarhet då den passiva värmen från människor kan tillgodoses, vilket kan leda till 

hushållning av resurser [13, s.453]. 

Leva Husfabrik använder sig av Isocell Standard cellulosaisolering och Pavatex 

träfiberisolering. Isocell är framställt av en stor del återvunnet material i form av 

tidningspapper vilket är bra ur ett ekologiskt perspektiv. Då rapporten visar att det är bättre 

att använda material som redan finns än att tillverka nya i den mån det är möjligt. Resultatet 

av rapporten visar dock att användning av isoleringen Isocell Standard påverkar den sociala 

hållbarheten negativt då den innehåller borsyra. Valet av isolering bör ses över med 

anledning av det brandhämmande medlet borsyra som är hormonstörande och anses 

hälsofarligt enligt Kemikalieinspektionens PRIO- lista. Rapporten visar att material och 

ämnen direkt påverkar människor och inomhusmiljön de vistas i. Bokalders et al hävdar att 

cellulosaisolering med andra tillsatser än borsyra och borax är att föredra[13]. Om borsyra 

ska bytas ut mot något annat brandhämmande medel bör det tas i beaktning att borsyra 

även fungerar som mögel- röthämmande ämne. Ett alternativ för LEVA-hus skulle kunna vara 

att byta ut Isocell Standard till Isocell Evolution. Ett annat alternativ till isolering skulle kunna 

vara Nordisk ekofiber som också är en cellulosaisolering. Nordisk ekofiber har fått 

bedömningen A i SundaHus och är därmed ett material som är klassificerat som icke hälso- 

eller miljöfarligt [46]. Ett byte av isolering skulle kunna medföra att emissioner minskar och 

på så sätt påverkar både den ekologiska och sociala hållbarheten i rätt riktning.  

LEVAs träfiberisolering Pavatex anser vi uppfylla krav på miljövänlighet och hållbarhet då det 

fått bästa betyg i SundaHus. Enligt Bokalders et al. bör träfiberskivor med lim undvikas av 

miljöskäl. Lim är något som inte förekommer i Pavatex produkter. Detta i kombination med 

den höga andelen förnyelsebara råvaror i produkten anser vi gynna ekologisk hållbarhet. 
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5.2 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen visar att materialval har stor betydelse för många kunder, men att 

valet förväntas göras av husleverantören. Därför kan det vara viktigt att från 

husleverantörens sida göra medvetna materialval och på ett tydligt sätt förmedla detta till 

kund. Då enkäten även visar att en stor del av kunderna tar del av information som finns 

tillgänglig angående materialval är det betydande och motiverat med lättillgänglig 

information.  

60 % av respondenterna tycker att hustillverkarens val av material har betydelse och 70 % 

anser att information om hustillverkarens materialval finns lättillgänglig, vilket visar att 

kunder läser materialinformationen om den finns lättillgänglig. Detta kan tolkas som att 

materialval har stor betydelse för många kunder men att valet förväntas göras av 

husleverantören.  

Det framgick tydligt vilken målgrupp enkäten riktade sig till, men då alla som ville hade 

möjlighet att besvara enkäten kan validiteten påverkas. Detta då oseriösa enkätsvar från 

okunniga ”ickekonsumenter” kan påverka resultatet i olika riktning. Enkäten var publicerad i 

två veckor vilket resulterade i 20 svar. Hade enkäten varit publicerad under en längre tid 

hade troligtvis fler svar inkommit. Fler svar hade ökat enkätens validitet och resultatet hade 

bedömts ytterligare trovärdigt. 

 

5.3 Intervju 

För att få en uppfattning om mjuka värden och social hållbarhet i LEVA-hus var målet att 

intervjua ett antal personer som bor i LEVA-hus. På grund av bristande kommunikation med 

LEVA delgavs endast kontaktuppgifter till en person vilket resulterade i endast en 

intervju.  För att få en övergripande bild av vad konsumenter tycker om inomhusmiljön hade 

fler intervjuer varit önskvärt. Intervjusvaren kan därför inte ses om ett pålitligt resultat, utan 

mer som en persons enskilda åsikter. Personens åsikter har dock beaktats och använts för 

att koppla verklighet till teorin. 

Bokalders et al. menar att alla våra sinnen är viktiga för att skapa en stimulerande 

boendemiljö. Även i rapporten “Trämanufaktur i ett uthålligt samhällsbyggande” uttalas 

träprodukter ha goda estetiska egenskaper som attraherar människor. En kund hos LEVA 

beskriver i en intervju sitt hus som ombonat, avskalat, rent och vackert. Kundens upplevda 

värden kan kopplas till teori för en god social hållbarhet.  

 

5.4 Jämförelsen  

Som nämnts har inte alla potentiella aspekter tagits med i jämförelsen som gjorts. Fler 

aspekter hade kunnat påvisa ytterligare skillnader ur hållbarhetsperspektiven. En definition 

av ekonomisk hållbarhet är livslängd och en annan är underhåll. Här bedömdes de båda 

husen som relativt lika och därför gjordes ingen vidare undersökning och jämförelse på 

detta. Data som använts vid jämförelsen kan ha haft olika förutsättningar. Ett exempel på 

detta är den uppmätta energiförbrukningen, det framgår inte från källorna hur de boendes 
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levnadsvanor sett ut vid mätningen. Detta kan påverka energiförbrukningsvärdet i någon 

riktning och därmed resultat i jämförelsen. Resultatet av jämförelsen visar att ett hus från 

LEVA (A) utmärker sig under de aspekter som författarna kopplar till social och ekologisk 

hållbarhet. Ett träregelhus är inte dåligt ur miljö - och sociala perspektiv, men i jämförelsen 

visade sig ett LEVA-hus vara bättre.  

Ett träregelhus är betydligt billigare än ett LEVA-hus, men jämförelsen visar, som litteraturen 

också styrker, att priset endast är en liten del av den ekonomiska hållbarheten. Trots den 

stora prisskillnaden bedöms de lika ur ett ekonomiskt perspektiv. Huruvida det är värt att 

betala 30 % mer för ett hus som i denna jämförelse bedöms mer ekologiskt och socialt 

hållbart är upp till kunden. Christer Owe menar att produkter med lång funktionstid och hög 

kvalitet, kan motivera ett högre pris. Då jämförelsen visar att ett LEVA hus är bättre ur 

ekologisk och social hållbarhet, vilket även kan ses som kvalitet, kan det högre priset ändå 

väga upp priset. LEVAs höga ekologiska och social hållbarhet kan ses som en kvalitet och 

därför motivera ett högre pris.   

Återvunnet material, kretsloppstänk och hög kvalitet är indikatorer för en cirkulär ekonomi 

som återfinns hos LEVA Husfabrik. Cirkulär ekonomi är enligt Christer Owe vägen att gå för 

hållbar utveckling.  

 

5.5 Miljöcertifiera husen  

En idé för att ytterligare förtydliga LEVAs arbeta för att skapa miljövänliga och hållbara hus 

skulle kunna vara att satsa på att klassificera/certifiera sig enligt något svenskt system. 

Svanen är en svensk miljöcertifiering som säkerställer att produkten/huset är energisnåla 

och har låg klimatpåverkan. Att de är byggda med material som innehåller så lite miljö- och 

hälsofarliga ämnen som möjligt, har en bra och hälsosam inomhusmiljö, håller hög kvalitet 

samt har en genomtänkt drifts- och underhållsplan för en långsiktigt låg energiförbrukning 

och hållbarhet [47].  
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6. Slutsatser 

 Med fokus på materialval, kan ett LEVA-hus anses hållbart?  

Hållbarhet har visat sig vara ett komplext begrepp som är svårt att mäta och bedöma. 

Utifrån de aspekter som i rapporten beaktas gällande hållbarhetens tre dimensioner, anses 

ett LEVA-hus vara en hållbar produkt. Dock bör isoleringsmaterialet Isocell Standard ses över 

och eventuellt bytas ut för att uppnå ytterligare hållbarhet. 

 

 Vilken betydelse har materialval för en generell husköpare? 

Enkätundersökningen som gjordes visar att materialval har stor betydelse för många kunder, 

men är för de flesta inte en avgörande faktor. Enkäten visar också att kunderna förväntar sig 

att husleverantören gör bra materialval med hänsyn på miljöaspekter.  

 

 I jämförelse mellan ett LEVA-hus och ett träregelhus, kan något av alternativen anses 

mer hållbart?  

Genom att välja ett trähus görs ett bra ställningstagande gällande hållbarhet. Resultatet av 

jämförelsen visar att ett hus från LEVA är bättre utifrån de aspekter som författarna kopplar 

till social och ekologisk hållbarhet. De bedöms lika ur ett ekonomiskt perspektiv. Ett 

träregelhus är billigare än ett LEVA-hus vilket påvisar att priset endast är en liten del av den 

ekonomiska hållbarheten. Då ett LEVA-hus i massivträ visar sig vara bättre ur fler aspekter 

anses det vara ett mer hållbart alternativ.  
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7. Förslag till fortsatta studier 

 Det vore intressant att undersöka om ett LEVA-hus kan byggas så att det klarar 

kraven för ett passivhus.  

 

 Det skulle vara intressant att utreda produkten limträ, med tanke på mängden lim 

produkten innehåller. Då skulle olika limtyper utredas för att försöka ta reda på vilket 

lim som är det bästa alternativet ur miljö – och hälsoperspektiv.  

 

 Det vore också intressant att identifiera ytterligare aspekter som kan påverka 

bedömningen av hållbarhet hos ett specifikt hus. Livscykelanalyser skulle kunna vara 

ett bra verktyg för detta.  

 

 Vidare vore det intressant att göra en ”hållbarhetsbedömning” på LEVA som företag 

som ett komplement till denna rapport.  
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9. Bilagor 

Bilaga A: Missivbrev 

“Hej! 

Vi är två studenter på Byggingenjörsprogrammet med inriktning Hållbart byggande, 

Mittuniversitetet, Östersund. Vi genomför nu examensarbete och har valt att skriva om 

nyckelfärdiga småhus, dvs. färdiga “koncepthus” som många hustillverkare idag erbjuder. 

Åsikter och upplevelser från personer som har uppfört, eller planerar att uppföra ett sådant 

koncepthus skulle vara till stor hjälp för oss.  

Här finner ni en länk till en enkät som utgörs av 8 frågor. Uppskattad tidsåtgång för enkäten 

är 2-5 min.  

Tack för hjälpen! ” 

 

Länk till enkäten: 

https://docs.google.com/forms/d/1lkzbWbpLIEVy5snAUZR6LbpZmrFRfEe0oI9onMy4P6Y/vie

wform   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1lkzbWbpLIEVy5snAUZR6LbpZmrFRfEe0oI9onMy4P6Y/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1lkzbWbpLIEVy5snAUZR6LbpZmrFRfEe0oI9onMy4P6Y/viewform


 

Bilaga B: Mailintervju Erik Wilén, säljare LEVA Husfabrik 

Östersund 2016-04-18 
 
Vad innebär hållbarhet för er som företag och hur tar ni ställning till det? På vilket sätt 
arbetar ni med hållbarhet? Detta kan vi ta per telefon. 
 
Varför har ni valt att endast uppföra byggnader i massivträ?  
Vi vill profilera oss och vårt byggsätt med massivträ, massivträ är vår viktigaste beståndsdel i 
vårt koncept. 
 
2014 utsågs ni till Årets byggnadsvårdare. Vad har det haft för betydelse för ert 
företag? Det har uppmärksammats en del, men inte så stort genomslag som vi hade 
hoppats på, egentligen ingen konkret kund tack vare det. 
 
Hur går produktionen till? Sker all tillverkning på Gotland eller levererar Martinssons 
element direkt till köparen där huset ska uppföras? 
Martinsons skickar KL-träet till byggplats där en byggare monterar huset enligt våra 
instruktioner. 

 
Från vilken leverantör/varifrån/modell beställer ni: 
Fönster: WB- trä  & Velfac 
Material till grund: Grund görs på plats/singelbädd eller betongplatta, vid singelbädd köper 
vi betongbalkar från Wisab på Gotland. 
Isolering: Det köper vi av Cremab i Stockholm, som kommer ut och sprutar. 
Tak: Papptak, eller plannja plåttak 

 
Hur uppfyller ni brandkrav i era konstruktioner?  
Då vi bygger enskilda hus så behöver vi ”inga” speciella brandkrav. 

 
Vilken typ av isolering isocell använder ni, evolution eller standard?  
Det är Isocell standard 

 
Hur tar ni hänsyn till eventuella fuktproblem i era konstruktioner? Diffusionsspärr?  
Vår konstruktion är helt diffusionsöppen, ingen diffspärr alls 

 
Hur är era konstruktioner ventilerade?  
Själva konstruktionen är ventilerad med luftspalt innan panelen, se monteringsinstruktion jag 
skickade, hoppas den är med där, vi kan kolla det när vi pratat på telefon. 

 
Har du någon kontaktperson på Martinssons som vi skulle kunna kontakta ang 
träelementen? 
Maila till daniel.wilded@martinsons.se hälsa från mig, sen vet jag att dom har riktigt mkt att 
göra dom med, men han kan säkert lotsa er vidare om han inte har tid. 

 
Vi skulle vilja intervjua boende i Leva-hus, har du några kontaktuppgifter? 
Ni skulle kunna maila till Elin Buchmayer, hon är just nu mammaledig och har säkert tid att 
ställa upp på en interjuv. elin.buchmayer@gmail.com 
 
 
 
 
 



 

Bilaga C: Mailintervju boende LEVA-hus, Elin Buchmayer 

Östersund 2016-05-02 
 
Varför valde ni att uppföra ett hus ifrån Leva husfabrik? 
Vi fastnade för att bygga ett trähus, ett hus i inget annat, bara rena 
material och fick kontakt med Martinsson direkt. Det kändes som om vi 
gärna ville ha en mellanhand, någon som kunde beställa hus av dem och 
hade gjort det tidigare, vi hittade LEVA och tycke uppstod. 
 
Är ert Leva-hus uppfört för fritids- eller permanentboende? 
Fritids men skulle funka för permanent med åretruntvatten osv. 
 
Var det ett medvetet val av er att uppföra ett hus i massivt trä? Om ja, 
varför? 
Renheten i material, att det är vackert, ett modernt trähus och så 
uppskattar vi att det är svenskt trä och inte något material som 
transporterats långt. 
 
Hur upplever ni det termiska klimatet i ert hus? (Temperatur, ventilation, 
fuktighet) 
Än så länge bra. Kanske lite fuktigt på vintern men svårt att veta om 
det är trähuset eller att vi har låg temp när vi inte är där. 
 
Hur upplever ni inomhusklimatet i övrigt? (Estetik, planlösning, design mm.) 
Ljuvligt! Bra ljud och ljus. 
 
Lever resultatet av huset upp till de förväntningar ni hade innan? Beskriv varför 
Ja mycket! Vi hade noga satt oss in i ett förväntat slutresultat och 
huset motsvarar våra förväntningar. Det ger en härlig känsla av 
ombonat samtidigt som det är avskalat och rent. 
 
Hur upplevde ni prisbilden på ett LEVA-hus jämfört med andra alternativ? 
Svårt att säga, vi jämförde enbart med ett liknande alternativ, Österikiska KLH som är 
premium och de var såklart dyrare. De andra alternativen var mer en snickare som skulle 
bygga allt från grunden i lösvirke och de offererades som helhet och inte bara hus.  
 
Medel skulle jag tro.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga D: U- värdesberäkningar, LEVA 

 

 



 

 

    

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

Bilaga E: Energiberäkning, LEVA 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

Bilaga F: Energiberäkning & U- värdesberäkning träregelhus 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


