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Bra materialval för hälsa, miljö och ekonomi

Jenny Stucki

Personer som står inför att välja material vid en ny- eller ombyggnad har otroligt mycket att välja
emellan. Att göra ett bra val kan innebära olika saker, men för mig är ett bra val att välja ett material
som gör så lite skada på vår natur och på oss människor som möjligt. Skada innefattar vanliga fysiska
skador och påverkningar, men även dåliga materialval som leder till onödiga kostnader. Att välja ett
material som måste underhållas ofta, eller repareras och bytas ut tidigt, är ett dåligt val. Går det sen inte
att återanvända eller återvinna grundmaterialet på nytt är det ännu sämre.

I min undersökning har jag tittat på fasadmaterial, takmaterial, färger, fönster och dörrar. Jag har
kommit fram till att många material är bra på olika sätt och under olika förhållanden. Lättbetongblock
med putsad fasad och tegelpannetak verkar ändå vara det som har de flesta fördelarna och minst antal
nackdelar. Beroende på omgivande bebyggelse, förhållandena på platsen och även tycke och smak hos
beställaren, så kan dock andra materialval vara bättre.
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Sammanfattning 
Personer som står inför att välja material vid en ny- eller ombyggnad har otroligt mycket att välja 
emellan. Att göra ett bra val kan innebära olika saker, men för mig är ett bra val att välja ett 
material som gör så lite skada på vår natur och på oss människor som möjligt. Skada innefattar 
vanliga fysiska skador och påverkningar, men även dåliga materialval som leder till onödiga 
kostnader. Att välja ett material som måste underhållas ofta, eller repareras och bytas ut tidigt, är 
ett dåligt val. Går det sen inte att återanvända eller återvinna grundmaterialet på nytt är det ännu 
sämre. 
 
I min undersökning har jag tittat på fasadmaterial, takmaterial, färger, fönster och dörrar. Jag har 
kommit fram till att många material är bra på olika sätt och under olika förhållanden. 
Lättbetongblock med putsad fasad och tegelpannetak verkar ändå vara det som har de flesta 
fördelarna och minst antal nackdelar. Beroende på omgivande bebyggelse, förhållandena på 
platsen och även tycke och smak hos beställaren, så kan dock andra materialval vara bättre. 



Summary 
A person faced with the task of choosing materials for a construction has got a great amount of 
materials to choose between. Making a good choise can mean different things, but for me it is a 
choise that causes as little damage to our nature and to us humans as possible. Damage include 
ordinary physical damage, but also bad material choises that lead to unneccesary expenses. 
Choosing a material that needs a lot of maintenance, or early repairs and replacement, is a bad 
choise. And if you can not re-use or recycle the material again it is even worse.  
 
In my investigation I have looked at front materials, roofing materials, paint, windows, and doors. 
I have come to the conclusion that a lot of materials are good in different ways and under 
different circumstances. Light concrete blocks with plastered front and tile roofing seems to be 
the combination of materials with most advantages and the least amount of disadvantages. 
Depending on the surrounding buildings, the conditions of the area, and also individual taste, 
other materials can make a better choise. 



Förord 
Jag vill tacka min handledare Charlotte Kronander på Arkitektgruppen GKAK, samt de andra 
byggnadsingenjörer och arkitekter på kontoret som hjälpt mig med mitt arbete och fått mig att 
känna mig välkommen. Även min examinator Lotta Lanne är värd ett tack för all hjälp.  
 
Det har varit tre roliga år som avslutas med detta arbete och jag hoppas att framtiden blir lika 
givande som mina år på Linköpings Universitet.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
När jag läste om Mitthems trähusprojekt på kajen i Sundsvalls Inre hamn kom jag på idén att 
skriva mitt examensarbete om vilka material som är bra för människor, miljö och ekonomi. 
 
Institutet för Byggekologi i Stockholm höll 1997 på att försöka bygga upp en databas om 
byggmaterial. De tog då hänsyn till inre miljön: brukarnas hälsa, yttre miljön: naturen, 
resurserna och mångfalden, samt slutligen arbetsmiljön. (Bokalders & Block, 1997. Byggekologi 
1) Jag tycker att ekonomin är ytterligare en viktig del att titta på inför valet av material. När jag 
kom med mitt ämnesförslag till Arkitektgruppen GKAK i Norrköping blev de intresserade och 
jag fick göra mitt arbete i samarbete med dem.  
 
1992 införde EU en miljömärkning som heter EU-blomman. Produkter märkta med blomman har 
klarat hårda miljö- och prestandakriterier. För det här examensarbetet är det färger och lacker 
som är aktuella att vara märkta med EU-blomman. (http://www.eco-label.com/swedish/) 
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att ge förslag på materialval vid en eventuell ny- eller ombyggnation 
med utgångspunkt från hälsa, miljö och ekonomi. Rekommendationerna kanske inte följs på 
grund av olika orsaker, beställaren kan ha bestämt sig för ett visst material eller så påverkar 
omgivande byggnader att ett visst material bör väljas för att stadsbilden inte ska störas. Min 
förhoppning är ändå att folk ska tänka på vilka material de väljer och vad det innebär för miljön 
och ekonomin på lång sikt.  
 

1.3 Frågeställning 
Vilka material ska vi bygga med? 

 Vilka material är bra för människans hälsa och välbefinnande? 
 Vilka material är miljömässigt bra att använda? 

o Miljöfarliga ämnen 
o Långa transporter som bidrar till föroreningar 

 Vilka material är ekonomiska att använda? 
o Underhållskostnader hålls nere 
o Billiga att tillverka/köpa in 
o Finns i närheten så transporter inte tär på ekonomin 
o Smidiga att bygga med 

 

1.4 Metod 
Jag började med att läsa böcker inom ämnet. En del böcker var bara miljöinriktade och de 
material de beskrev som dåliga och att man skulle undvika har jag inte gått in på, eller försökt ta 
reda på så mycket om. Undantaget är plåtfasader och aluminium. Jag har sedan sökt på Internet 
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för att få fram mer information om vissa material eller produkter.  
 
Jag började med att titta på vanliga fasadmaterial. Tiden tillät sedan att jag även undersökte fyra 
vanliga takmaterial. Jag har hittat information för att kunna besvara frågorna i frågeställningen, 
men även lite övrig materialkunskap som kan vara intressant.  
 
För att testa mitt arbete i praktiken har materialvalen vid ombyggnaden av Silverdansens skola i 
Navestad tagits med. GKAK var med som arkitekter i arbetet med ombyggnaden och har mycket 
information om ombyggnaden, så det kändes bra att titta på det projektet. För att avgöra om de 
valda materialen där är bra eller dåliga, har jag jämfört dem med mina resultat i denna rapport.  
 

1.5 Källor och källkritik 
En del av böckerna jag läst har varit väldigt miljöinriktade på kort sikt, andra har nästan bara 
propagerat för materialet den handlar om, vilket förstås också gäller produktbroschyrer från 
företagen. Jag har försökt hitta de gemensamma nämnarna från de olika källorna, för jag antar att 
det är någonstans där som sanningen ligger.  
 
Kemikalieinpektionens (KemI) OBS- och begränsningslistor har ersatts av en 
begränsningsdatabas och en prioriteringslista. Begränsningsdatabasen innehåller information om 
användningen av ett ämne eller ämnesgrupp är begränsad enligt reglerna i KemI:s regelbok. 
Prioriteringslistan är en guide som ger exempel på farliga ämnen, men i första hand är tänkt att ge 
kunskap om hur man kan gå till väga vid bedömning av vilka kemiska ämnen som är acceptabla 
ur hälso- och miljösynpunkt. (http://kemikalieinspektionen.se/) Då alla källor jag använt mig av 
fortfarande hänvisar till begränsnings- respektive OBS-listan har jag också använt mig av den 
informationen, eftersom det i princip bara är namnen och utförandet på listorna som ändrats, inte 
faktainnehållet.  
 
Företagen vars produkter jag tittat på har i vissa fall tagits med för att det ibland varit bättre att 
precisera kostnader eller produkter och inte bara skriva i allmänna ordalag. Jag har inte jämfört 
alla företag inom varje område, jag har valt de som jag kunde få bra information ifrån. Antingen 
från en bra hemsida, eller de som kunde nås per telefon. 

1.6 Struktur 
Jag börjar med att gå igenom de olika materialen jag valt att titta på var för sig. Sedan kommer 
också en genomgång av materialvalen i Ringdansen. Farliga ämnen som återkommer i materialen 
har fått ett eget kapitel där skadligheten beskrivs. Sist ligger en diskussion där alternativen 
jämförs. 
 

2 Fasadmaterial 

2.1 Trä 
Som fasadmaterial är trä både vanligt och miljövänligt i Sverige. Träfasader har lång livslängd 
om kvalitén är bra och underhållet sker regelbundet. Trä går att återanvända eller användas till 
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energiutvinning. Oftast består träpanel av kärnved av furu eller tätvuxen gran. Andra träslag som 
också fungerar bra är asp och kärnved av lärk och ek. Lärkträ kräver inte heller lika mycket 
underhåll som de andra träslagen. (Bokalders & Block, 1997. Byggekologi 1) 
 
Trä är ett förnyelsebart byggnadsmaterial och stora mängder koldioxid går åt när träden växer. 
Det gör trä extra miljövänligt då koldioxiden är en växthusgas. Underhållskostnaderna för ett 
trähus är dock i regel högre än för andra material. Främst för att underhåll måste ske relativt ofta. 
(Schmitz-Günther, 2000. Ekologiskt byggande och boende) Tittar man på hälsoaspekten är det 
svårt att jämföra de olika träslagen med varandra. De emitterar olika ämnen och i olika mängder. 
(Kellner & Stålbom, 2001. Byggande och miljö) 
 
Motståndskraften mot kemiska angrepp är generellt sett god. Inverkan av syror är måttlig då pH 
är större än 2 och av alkaliska lösningar då dess pH är mindre än 10. Svamp- och bakterieangrepp 
kan ske under hela träets livstid. Det är en naturlig del av kolets kretslopp. Lagom mängd fukt, 
värme och syre behövs i allmänhet för att svampar ska trivas. Missfärgande svampar förstör inte 
träet mer än att det blir missfärgat. Det tyder dock på förhållanden där röta kan uppkomma. Det 
innebär nedbrytning av den organiska vävnaden genom inverkan av fukt, bakterier eller svamp 
(www.susning.nu). Mögelsvamp och Blånadssvamp är exempel på missfärgande svampar. Den 
äkta hussvampen är den farligaste rötsvampen. Detta på grund av att den, liksom de andra 
rötsvamparna, kräver hög fuktkvot, men att den fortsätter att breda ut sig även om uttorkning av 
träet sker. Hussvampen påverkar träet så det bli brunt, krymper och spricker i tärningsformade 
stycken. (Burström, 2001. Byggnadsmaterial) 
 
För att undvika biologiska angrepp väljer man gärna kärnveden då den kan innehålla ämnen med 
en fungicid, svampdödande, effekt. Det räcker inte alltid, så ofta impregneras trä som skydd. 
(Burström, 2001. Byggnadsmaterial) Träet får inte vara tryckimpregnerat om det ska räknas som 
bra miljöval. Tryckimpregneringen sker med miljöstörande ämnen som krom, koppar, arsenik 
och kreosot. (Bokalders & Block, 1997. Byggekologi 1) För trä ovan mark finns det 
träskyddsmedel till tryckimpregnering som är organiska och inte innehåller metaller (Burström, 
2001. Byggnadsmaterial). 
 

2.2 Puts 
Puts har som främsta funktion att skydda det underliggande materialet och förbättra dess 
klimatskydd. Putsbruk består av bindemedel, ballast och vatten. I kalkbruk är bindemedlet kalk 
och ballasten vanligen putssand. Putsen hårdnar genom luftens tillträde. En kalkputs är relativt 
mjuk och svag och kan därför ta upp en del rörelser i underlaget utan att spricka eller lossna. 
Därför blir den paradoxalt nog hållbarare än en hårdare puts. Kalkputs avfärgas (målas) med 
traditionell kalkfärg. Hydrauliskt kalkbruk kan härda både i luft och i vatten. Putsen blir hårdare 
än ren kalkputs men inte lika tät som cementhaltig puts och har använts på särskilt utsatta ställen, 
t ex socklar. Hydraulisk effekt kan man också få genom att tillsätta tegelkross till kalkbruk. 
Genom att byta en del av kalken i ett putsbruk mot cement får man ett kalkcementbruk. Ju mer 
cement ett putsbruk innehåller desto hårdare och mindre elastisk blir putsen. Den blir också tätare 
mot fukttransport, såväl från utsidan som från insidan. Därför får man ofta problem när man lagar 
ett kalkputsat hus med bruk som innehåller cement. (http://www.raa.se/vard/pdf/puts_gavle.pdf ) 
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De vanligaste skadorna i putsade fasader är sprickor och 
putsbortfall. Sprickor uppstår på grund av sättningar och 
rörelser i väggen eller grunden. Putsbortfall hänger ihop med 
vatten och fukt. En kalkputs är inte helt tät utan suger upp 
och ger ifrån sig vatten. Kalkputs släpper också igenom den 
fukt som vandrar genom ytterväggen inifrån och utåt i ett 
uppvärmt hus. Om putsen aldrig hinner torka ut, till exempel 
vid läckande tak och stuprör eller vid grunden, uppstår 
skador. Den fuktiga putsen fryser sönder och lossnar. Om 
det är ett putsat trähus kan man få rötskador i den 
bakomliggande väggen. Målning med alltför tät färg, t ex 
plastfärg, eller lagningar med cementhaltigt bruk kan också 
orsaka skador eftersom fukt inifrån inte kan ta sig ut. 
(http://www.raa.se/vard/pdf/puts_gavle.pdf) 
  
Nu för tiden är det vanligt att putsa direkt på cellplastskivor 
som satts fast utvändigt för isolering (Kronander, Charlotte. 
Byggnadsingenjör GKAK). Puts används också på tegel, 
betong, lättbetong, lättklinker, lerbetong, halmskivor eller 
trä. Kalkputs eller kalkcementputs är enligt Bokalders och 
Block (1997) miljömässigt bäst att använda. Cementputs är 
hårt och spricker därför lätt. Framställningen av cement är 
också väldigt energikrävande, vilket inte är bra för miljön. 
Portlandcement, som är den vanligaste och mest använda i 
Sverige, är svår att få bort från underlaget och därmed svår 
att återanvända. Inte heller underlagsmaterialet går då att återanvända. Kalkputs är inte lika 
energikrävande och lättare att få bort från tegel som då kan återanvändas. Det finns gott om kalk i 
naturen. Kalk bränns vid 900-1000 grader och släcks sedan med vatten. (Bokalders & Block, 
1997. Byggekologi 1)  
 
Hos Sto Scandinavia AB finns olika sorters puts beroende på underlag och användningsområde. 
De har både mineraliska och organiska putser. Puts är temperaturberoende vid påförandet och det 
får inte vara under +3 grader vare sig på underlaget eller i luften för de flesta putssorterna. (Pärm, 
Puts och Färg. Sto Scandinavia AB) Även företaget Strå byggprodukter har olika putser till olika 
underlag; tegel, lättklinker, lättbetong, betong och sockel. De har olika strukturer på puts, med 
olika egenskaper och utseenden. (Pärm, Strå Murverk. Strå byggprodukter) 
 

2.3 Tegel 
Fasadtegel benämns ett tegel vars ytstruktur och färg utförts med särskild omsorg och som 
vanligtvis inte är massivt. Fasadtegel är frostresistent och skall användas för murverk som utsätts 
för klimatiska påfrestningar. Murtegel är benämningen på massivt tegel som utförts för både 
bärande och avskiljande funktion, för murverk som inte utsätts för klimatpåfrestningar och där 
inga särskilda utseendekrav ställs. Eldfast tegel tillverkas av lera som blandats med mjöl av 
porslin eller eldfast tegel och används till murning av eldstäder. Fasadtegel består av lera och 20 
– 30 % sand. Dess färg beror på hur mycket järn och kalk det finns i leran. Järn gör teglet rödare 

Figur 1. Putsad fasad 
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och kalk gör det gulare. Från 1940-talet har mest 
kalkcementbruk använts för att mura ihop teglet. 
Det är starkt och hårt, vilket gör det lätthanterligt 
och bra, men det kan också bidra till skador i 
tegelväggens bruk, då det inte tillåter några 
rörelser utan att spricka. 
(http://museet.skelleftea.se/hallahus/stilhistoria/mu
rtegel.htm) Kalksandsten används till det som 
kallas mexitegel, i murade väggar eller som 
fasadtegel. Det bränns inte som vanligt tegel och 
mindre energi åtgår alltså vid framställningen. 
(Bokalders & Block, 1997. Byggekologi 1) 
 
Högbränt tegel med sluten porstruktur används till 
fasader för att det inte ska frysa sönder. Tegel går 
att återanvända om kalkbruk har använts. 
Cementbruk är för svårt att få bort. Tegel har 

väldigt lång livstid och kräver mycket lite underhåll. Framställningen är dock energikrävande. 
För att använda så miljöskonsamt tegel som möjligt bör man använda tegel som bränts vid så låg 
temperatur som möjligt. (Bokalders & Block, 1997. Byggekologi 1) Problem med tegel minskar 
dock med höjd bränningsgrad. Hög bränningsgrad sänker den kritiska vattenmättnadsgraden. 
Porsystemet bli grövre och icke genomströmningsbara porer ökar, vilket minskar den i praktiken 
uppnådda vattenmättnadsgraden. Problem med saltutslag minskar också, då tegelstenen blir tätare 
och salttransporten ut mot ytorna försvåras. Saltutslag bildas då vatten, som innehåller salter, 
avdunstar och salterna kristalliseras. Saltutslag tvättas eller borstas bort från tegelytan. (Burström, 
2001. Byggnadsmaterial)  
 
Ett riktigt utfört murverk, med eller utan ytbehandling, har normalt en mycket lång livslängd. Får 
man skador efter kort tid är anledningen oftast fukt. (Rapport BFR T13:1995, Kenneth Sandin 
Fuktsäkerhet i byggnader, LTH) Vid reparation av lokala frostskador eller mekaniska skador på 
murverk är det viktigt att ta reda på vilken typ av murbruk som tidigare använts. För att lagningen 
skall samverka med befintlig mur i fråga om temperaturrörelser samt fukt och frostegenskaper 
skall lagningen utföras med samma typ av bruk som tidigare. En riktlinje kan vara att det nya 
bruket inte skall vara starkare än det underliggande. Skadade fogar eller fogar som släppt från 
tegelstenen måste rensas till ett djup av minst 4 cm om omfogningen skall lyckas. Bäst är om 
man kan få tag i begagnat tegel med samma utseende och egenskaper som omgivande och som 
åldrats på samma sätt. (http://museet.skelleftea.se/hallahus/stilhistoria/murtegel.htm) 
 
Materialåtgång enligt Strå murverk är för tegelsten 250x120x62 mm att det går åt 55 tegelstenar 
per m2 och 70 kg bruk, till 250x60x75 går det åt 47 tegelstenar och 35 kg bruk. För kalksandsten 
går det åt färre stenar och mindre bruk. Sten med måtten 250x120x62 mm kräver endast 60 kg 
bruk till de 54 stenarna. Strå har många olika sorters tegel och kalksandsten. Även av murbruk 
finns det massor att välja mellan, men om man ändå inte hittar det man vill ha går det att 
specialbeställa. Formen på fogen har betydelse för väggens livslängd och underhåll, liksom 
utseendet. Beroende på formen blir vattenavrinningen olika, tätheten varierar och 
utseendemässigt blir skuggningen olika. Den konkava fogen är bäst tekniskt sett. (Pärm, Strå 
Murverk. Strå byggprodukter)  

Figur 2. Tegelfasad 
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2.4 Betong 
Betong används i form av 
skivelement eller block. Betongen 
har lång livstid och fasaden blir i 
princip underhållsfri. Betong består 
av cement, vatten, ballast och ofta 
olika tillsatsmedel. Både cement 
och armeringsjärn är väldigt 
energikrävande att framställa och 
lokalt miljöstörande. (Bokalders & 
Block, 1997. Byggekologi 1) 
Tillsatsmedlen ger betongen 
särskilda egenskaper, till exempel 
frostbeständighet eller 
flyttillsatsmedel som gör betongen 
lösare och mer lättarbetad, utan att 
öka vattenhalten (Burström, 2001. 
Byggnadsmaterial). Förut användes 
skadliga tillsatsmedel i betong. 
Nonylfenol-etoxylat fungerar 
fysiologiskt som kvinnligt könshormon. Det ämnet har svensk betongindustri stoppat på eget 
initiativ. Inom anläggningsbyggandet används fortfarande tillsatser med formaldehyd som är 
cancerfram-kallande och slemhinneirriterande. Efter gjutning kan formaldehyd emitteras till 
luften, men efter några veckor har emissionen upphört. Sveriges Provnings- och 
Forskningsinstitut i Borås har gjort undersökningar om de organiska ämnena i tillsatsmedlen ger 
skadliga emissioner. De har visat att egenemissionen från torr betong är mycket låg och därmed 
även riskerna för att skadliga 
ämnen sprids. (Fagerlund m. fl. 
1999. Betong och miljö) Det 
finns tveksamheter om att 
återanvända krossad betong som 
ballast på grund av riskerna med 
att tillsatsmedel ska sprida sig i 
naturen. Det är dock på sikt 
viktigt att kunna återanvända 
betongkross då naturgrus, som 
används till ballast, är en ändlig 
resurs. (Bokalders & Block, 
1997. Byggekologi 1) Man 
räknar med att jungfruligt 
ballastmaterial kommer att ta slut 
inom 30 år på många platser i 
södra och mellersta Sverige. För 
att försöka påverka det förloppet 
har riksdagen infört en skatt på 
naturgrus. (Kellner & Stålbom, 

Figur 3. Ytongblock 

Figur 4. Halvputsat ytonghus 
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2001. Byggande och miljö) 
 
Lättbetong är en grupp med olika byggnadsmaterial indelade efter hur man åstadkommer den 
lätta betongen. Den vanligaste är autoklaverad lättbetong och ofta kallar man den helt enkelt bara 
lättbetong eller ytong. Ytong görs av cement eller kalk blandat med kvartssand eller sandsten, 
samt vatten och aluminium-pulver. Aluminiumpulvret gör att massan jäser och gasbubblor bildas 
i betongen vilket gör den lätt. Oarmerad ytong säljs i block och armerad som element. Blocken 
fogas vanligtvis ihop med tunna fogar, eftersom värmeisoleringen blir bättre med tunna än tjocka 
fogar.  
 
Vid för låg relativ fuktighet, under 10 %, krymper ytong mycket vilket kan ge sprickor i 
innerväggar. Fuktigheten kommer oftast inte ner lika långt i ytterväggar och takkonstruktioner, så 
krympningar är inget större problem där. Fuktkvoten i ytong vid leverans är drygt 30 % så det är 
viktigt att den inte stängs in mellan täta skikt innan den hunnit torka mer. Den suger även lätt upp 
vatten, så att utsätta ytong för regn är inte heller bra. Vid fuktkvot över 30 % ökar risken för 
frostsprängning. Eftersom materialet är poröst är det inte bara ytan som angrips i aggressiva 
miljöer. Därför kan det vara bra att skydda materialet med diffusionstäta skikt. (Burström, 2001. 
Byggnadsmaterial) I vanliga bostadshus är dock oftast bara den eventuella armeringen 
rostskyddad och så beläggs ytorna med puts. Eftersom det bara är ytong och puts i väggarna 
måste de göras tjocka för att isoleringsgraden ska bli bra (Se figur 4). Ytong är ett naturmaterial 
som andas, så man slipper problem som mögel och röta som kan ge allergi som följd. Materialet 
kan inte heller brinna och underhållet av fasaden är minimal. Inneklimatet blir behagligt, då 
värmen på vintern stängs inne och hålls ute på sommaren. (www.piradoff.com) Det är lätt att 
bearbeta på arbetsplatsen, såga borra, spika, men även att få kant- och hörnskador under transport 
eftersom materialet är så sprött (Burström, 2001. Byggnadsmaterial). I byggvarudeklarationen för 
Ytong anges dessutom att man tack vare den värmeisolerande och värmeackumulerande 
förmågan kan spara värmeenergi under bruksskedet (Yxhult AB, Byggvarudeklaration Ytong). 
Byggvarudeklarationer redovisar produkternas innehåll och hur de påverkar miljön och deltar i 
kretsloppet under sin livscykel. (http://www.finjabetong.se/aktuell/allmant/byggvarudekl.htm) 
 
Tillverkning av cement, armeringsstål och kalk är energikrävande. De ämnen som bildas och 
avges under tillverkning och i färdigt material finns inte med på vare sig Kemikalieinspektionens 
OBS- eller Begränsningslista. Ytong innehåller heller inga kända allergiframkallande ämnen. 
Delmaterialen kommer från olika delar av Sverige, Tyskland, Spanien, Belgien och Finland. 
Transportering av det färdiga materialet sker med bil. Livslängden för ytong är normalt längre än 
husets brukstid och det krävs inte mycket underhåll. Återanvändning av ytong går bra, men man 
får räkna med ett spill vid demonteringen på upp till 30 % för ytongelementen. Ytongblocken 
sågas ned som storblock och återanvänds. Det går också att återvinna materialet genom att krossa 
det och använda det för återfyllnad eller inblandning i betong. Armeringsjärnen kan rensas och 
smältas för återvinning. Deponering går också bra då ytong inte innehåller några miljöfarliga 
ämnen och kan lämnas på deponi utan restriktioner. Tillverkaren Yxhult AB är även anslutet till 
REPA-systemet. (Yxhult AB, Byggvarudeklaration Ytong) REPA står för Register för 
Producentansvar och innebär att de som tillverkar, säljer eller importerar en förpackad vara har 
ansvar för förpackningen när den hamnar på den svenska marknaden. Det finns vissa krav på hur 
förpackningarna ska tas omhand som måste följas om företaget är anslutet till REPA. De flesta 
företag i Sverige som påverkas av Miljödepartementets förordningskrav för producentansvar för 
förpackningar är anslutna till REPA. (http://www.repa.se) Förordningarna finns bland annat för 
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att inverkan på miljön ska begränsas när förpackningsavfallet eller restprodukterna från 
hanteringen av förpackningsavfallet bortskaffas.  
(http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19970185.HTM) 
 

2.5 Sten 
Till skillnad från våra nordiska grannar Norge och Finland har Sverige en berggrund med 
förekomst av både kalk- och sandsten samt marmor. Dessa sedimentära bergarter är betydligt 
enklare att bryta och bearbeta än de hårda och homogena magmatiska bergarterna. Bland 
kalkstenarna varierar färger och egenskaper ganska mycket beroende på var i Sverige de har 
brutits. Vissa vittrar ganska lätt, medan andra har bra motstånd mot vittring. 
(http://www.restaurator.com/uppsatser/natursten-i-sverige/index.shtml) Både tegel och kalkstens-
produkter är utmärkta som fasadbeklädnad. De kräver minimalt underhåll och tål klimat-
påfrestningar bra. (http://www.dinbyggare.se/artiklar/artikel.asp?docid=127) 
 
Natursten muras som block eller hängs upp som skivor. Mekanisk fastsättning är bättre än att 
använda fogmassa. Skiffer i tunna skivor kan till exempel stiftas fast. Natursten har mycket lång 
livslängd och är i princip underhållsfritt. Det innebär dock tungt arbete och man bör undvika 
långa, tunga transporter av sten och i stället försöka använda sten som finns i närheten av 
byggplatsen. Det finns också en risk att stenarna kan vara radioaktiva. (Bokalders & Block, 1997. 
Byggekologi 1)  
 
Beroende på bindemedlets mineralsammansättning brukar sandstenar benämnas som lösa eller 
hårda. Sandstenar med övervägande kalcitmineral som bindemedel räknas som lösa medan mer 
kvartsrika stenar räknas som hårda. En del av sandstenarna ändrar färg när de åldras. 
(http://www.restaurator.com/uppsatser/natursten-i-sverige/index.shtml)  
 
Granit utgör den vanligaste magmatiska bergarten i 
Sverige. I byggsammanhang används termen granit 
som en samlingsbeteckning för samtliga i Sverige 
förekommande magmatiska bergarter som till 
exempel granit, den svarta diabasen, hyperiten och 
syeniten (svartgraniter) basalter och omvandlade 
magmatiska bergarter som t.ex. gnejs. Generellt sett 
har graniterna exceptionell motståndskraft mot 
vittring och mekanisk nötning samt i princip ingen 
vattenabsorption överhuvudtaget. 
(http://www.restaurator.com/uppsatser/natursten-i-
sverige/index.shtml) Stenfasader från Albin 
Perssons stenhuggeri, som ingår i A. P. 
Stengruppen, är en beklädnadsgranit. Plattorna är 
cirka 30 mm tjocka och sätts fast med kramlor mot underliggande betong. En luftspalt behövs för 
att undvika utfällningar (Se figur 5). Vikten är 120 kg/m2 vilket innebär att montering kan ske för 
hand utan hjälp av maskiner. (Pärm, A.P. Stengruppen, www.apsten.se) 
 

Figur 5. Beklädnadsgranit 
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2.6 Plåt 
Fasadplåt är ett resurs- och energikrävande material vars fabrikslack vanligtvis innehåller ftalater 
och fenoler. Den ”underhållsfria” plåten har en livslängd jämförbar med putsfasadens 
underhållsintervall. Korrugerad fasadplåt bedöms ha en livslängd på 20-30 år, sedan behövs nytt 
fasadmaterial. (http://museet.skelleftea.se/hallahus/stilhistoria/murtegel.htm) En plåtfasad behövs 
inte nödvändigtvis bytas ut, men ett par decenniers exponering har antagligen gjort att det är dags 
att se över plåtfasaden. Nedsmutsning, nedmattning av sol, väder och vind gör att fasaden kan 
börja ”krita”, det vill säga man får färg på sig vid kontakt med fasaden. Fasaden kan även ha 
börjat ändra färg, skador kan orsaka flagning och korrosion. Vid ommålning börjar man med att 
tvätta fasaden, slipa en del och testmåla. Efter två veckor kontrolleras vidhäftningen för att se om 

hela fasaden måste slipas, eller om färgen ändå fäster. 
Färgföretaget Alcro vill att rostiga partier grundas med en 
grundfärg. Färdigmålning sker sedan i två skikt genom 
högtryckssprutning eller penselmålning. (Pärm, Information från 
Alcro, Underhållsmålning av plåtfasader) 
 
Plannjas stålprofiler är skyddade mot korrosion av ett zinkskikt 
med minsta tjocklek 20 µm per sida. Zink förbrukas dock i 
aggressiv miljö, vilket ger den en begränsad livslängd. För att 
ytterligare öka livslängden i aggressiva miljöer, samt av estetiska 
skäl, målas den varmförzinkade plåten i Plannjas egen 
målningslinje. Aluminium har även utan färgbeläggning mycket 
god beständighet mot korrosion i de allra flesta miljöer. 
Anledningen är att aluminium får en skyddande tunn oxidhinna 
som är mycket stabil. Oxidskiktet gör ytan matt och tack vare det 

klarar aluminium miljöer med höga halter av föroreningar, från kemisk industri och saltmättad 
luft, mycket bra. Beständigheten mot svavelhaltigt nedfall är också utmärkt. Grundregeln är att 
aluminium klarar korrosivitetsklass C5-I och C5-M såväl utan som med färgbeläggning. C5-I 
innebär en mycket hög korrosivitet i miljön, industriella områden med hög luftfuktighet och 
aggressiv atmosfär, utrymmen med nästan permanent fuktkondensation och stor mängd 
luftföroreningar. C5-M är också för mycket hög korrosivitet i miljön, men kust- och 
offshoreområden med stor mängd salt, utrymmen med nästan permanent fuktkondensation och 
stor mängd luftföroreningar. 
(http://www.plannja.com/upload/SE/Documents/Teknisk_info/profiler.pdf) 
 
Restprodukter vid produktion av Plannjas plåt är lösningsmedel och färg, 2 kg per ton målad plåt, 
metallhydroxidslam, 2,9 kg/ton målad plåt och industrisopor på 3,4 kg/ton plåt. Det stål- och 
aluminiumskrot som uppstår i produktion uppgår till 1,6 % av totala mängden. Denna del 
återvinns, internt eller externt. Det uppstår inte mycket spill vid byggskedet eftersom plåtarna är 
måttbeställda. Det som ändå skulle uppstå återvinns. Återanvändning eller återvinning görs med 
restprodukterna vid rivning. (Byggvarudeklaration Plannja) 
 
För vattnet som förorenas vid tvättning av plåt och aluminium har fabriken en egen 
reningsanläggning. De utsläpp som ändå blir är små, till exempel krom 0,22 g/ton målad plåt, 
zink 0,22 g/ton målad plåt och fosfor 0,22 g/ton målad plåt. Mängderna är medelvärden för de 
olika beläggningssystemen. Till luften sprids kolväten, 0,36 kg/ton målad plåt och kväveoxid, 

Figur 6. Plåtfasad 
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0,21 kg/ton målad plåt, trots att luften renas till 99 % innan den lämnar fabriken. 
(Byggvarudeklaration Plannja) 
 
Råvarorna stål, aluminium och färg kommer till Luleå på lastbil och/eller tåg från Borlänge, 
Norge, Gamleby, Märsta och Spånga. I stålprodukterna är 20 % återvunnet material och i 
aluminiumprodukterna varierar det mellan 0 – 100 % beroende på vilken produkt man tillverkar. 
(Byggvarudeklaration Plannja) 
 
Byggplåtens styrka per viktenhet möjliggör användning av en relativt liten mängd material. 
Byggplåt är enkel och energisnål att montera. Byggplåt är oorganisk och binder inte fukt under 
lagring och byggande. Den är luktfri och avger inga flyktiga kemikalier eller gaser och binder 
inte hälsovådliga eller allergiframkallande ämnen. Inga hälsorisker under brukandefasen finns 
dokumenterade. (Byggvarudeklaration Plannja) 
 
Med regelbundna besiktningar och regelbundet underhåll har byggplåt mycket lång livslängd. För 
rengöring krävs inga hälso- eller miljöfarliga kemikalier. Det är viktigt att plåten hålls ren. De 
avlagringar som inte regn sköljer bort bör tvättas bort med mjuk borste och vatten. I områden 
med förorenad luft kan vanligt diskmedel användas vid rengöring. Plåten kan också bättrings- 
eller ommålas vid behov för att förlänga livslängden. Målning kan utföras med standardfärg som 
finns i de flesta färgaffärer. (Byggvarudeklaration Plannja) 
 

2.7 Kostnader för fasader 
I Sektionsfakta-ROT 05/06 finns kostnader beräknade för alla möjliga delar av ett hus. De har 
räknat med lön för arbetarna på 142 kr/timme, omkostnader för löner, transporter och under-
entreprenader och kommit fram till kostnader per m2. Up-värdena för alla väggar ligger mellan 
0,2 och 0,3. Jag har tagit med de flesta kostnadsalternativen för att sedan kunna jämföra 
materialen kostnadsmässigt. 
 

2.7.1 Fasadtegel 
En ny betongvägg med tegelfasad finns i flera varianter. En har en materialkostnad på 837 kronor 
och totalkostnad 2767 kr. Alternativet har materialkostnad på 863 kr och totalt 2436 kr. 
Träregelväggar med fasadtegel har materialkostnader mellan 513 och 601 kr med totalkostnader 
på 1680 till 1949 kr. De olika väggarna har olika isoleringar, tegel, uppbyggnad och brandklass. 
Stålregelvägg med fasadtegel kostar 599 kr och totalt 1853 kr. En kanalvägg av tegel med 
fasadtegel ytterst, industrifasad av tegel inåt och isolering emellan kostar 754 kr för materialet 
och 2464 kr totalt. Den tar lång tid att bygga, ungefär 3,5 timmar mot de andra alternativen som 
ligger runt 2,5 timmar. 
 

2.7.2 Fasadputs 
Betong med fasadputs kostar 745 kr för materialet och 2587 kr totalt. Lättbetong med fasadputs 
har en materialkostnad på 681 kr och totalt 1866 kr. En annan lättbetongvariant kostar 750 kr för 
materialet och 1764 kr totalt. Betongtjocklek och –kvalitet är olika, liksom arbetstiden. Liggande 
lättbetongelement med fasadputs har en materialkostnad på 696 kr, men totalkostnaden är bara 
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1117 kr. Arbetstiden är 0,86 timmar för betongelementen. Lättbetongblocken och 
träregelväggarna tar över två timmar att bygga. En träregelvägg med fasadputs kostar 486 kr, 
totalt 1652 kr eller 449 kr och totalt 1443 kr.  
 

2.7.3 Plåtfasad 
En betongvägg med slätplåt av galvaniserad och lackad skivbeklädnad har en materialkostnad på 
683 kr, underentreprenadkostnad för plåten på 518 kr och totalkostnad på 2898 kr. Arbetstiden är 
3,4 timmar. Ett sandwichelement (150 Paroc C) med plåtytskikt inklusive infästningar, beslag 
och tätningar kostar 439 kr för materialet och totalt 557 kr. Tiden för arbetarna att montera dessa 
element är bara 0,24 timmar. 
 

2.7.4 Träpanel 
Träpanel på träregelvägg finns i varianterna lockläktpanel, 257 kr och 1282 kr totalt, 
profilspontad panel, 354 kr och 1177 kr totalt och lockpanel med materialkostnad på 303 till 318 
kr och totalkostnader på 1271 till 1376 kr. De tillhör alla samma brandklass.  
 

2.7.5 Sten 
Kalksten från A. P. Stengruppen kostar runt 1900 kr per m2. Den kostnaden är bara för materialet, 
plattor med 30 mm tjocklek, 400x800 mm stora med slipad yta och sågade kanter. Utöver det så 
tillkommer frakt, arbetskostnader för montering och förstås byggnation av väggen. (Göran 
Persson, säljare A. P. Stengruppen) Granitplattor kostar mellan 1200 kr och 1500 kr per m2 
beroende på ytbehandling. Även här är priset bara för materialet. (Nils Bengtsson, säljare A. P. 
Stengruppen) 
 

2.7.6 Betong 
Priset för en betongfasad borde hamna någonstans mellan 1500 kr och 2000 kr. Då har jag räknat 
bort fasadmaterialen från de andra prisexemplen och försökt uppskatta tidsåtgången och 
lönekostnaderna som besparas.  
 

3 Fönster och dörrar 
Träsorter som är bra att använda till fönster och dörrar är kärnved av ek, furu och lärk, samt 
tätvuxen gran. För att öka livslängden utan att tryckimpregnera, kan träet oljas eller målas med 
oljefärg. Då ek ofta importeras från USA och Ungern, för att dessa har ett jämnare utseende än 
svensk ek, är det inte ett speciellt miljövänligt eller ekonomiskt val. (Bokalders & Block, 1997. 
Byggekologi 1)  
 
Till fönster används ibland aluminium som beklädnad av karmen. Aluminium är ett av de 
vanligast förekommande ämnena i jordskorpan. Produktionen är extremt energikrävande och 
medför stora miljöproblem för arbetsmiljö och natur. Det är dock en lätt metall som i princip går 
att återvinna hur många gånger som helst. Vid återvinning krävs dessutom endast 5 % av energin. 
(Bokalders & Block, 1997. Byggekologi 1) Träfönster kan med sitt behov av underhåll ofta, 
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utgöra en större miljöbelastning än aluminiumbeklädda fönster (Kellner & Stålbom, 2001. 
Byggande och miljö). 
 
Till en miljövänlig ytterdörr väljs trä med cellulosafiberisolering eller linisolering. Väljs plywood 
så bör man se upp med limsorten. Där slitaget på dörren blir stort, som till exempel entréer, kan 
stål- eller aluminiumdörrar väljas. Som drevmaterial för tätning används idag mycket mineralull 
och polyuretanskum och liknande ämnen som är miljöstörande. Istället bör cellulosafiberremsor 
eller lindrev användas. De är båda inhemska material och är inte miljöstörande. (Bokalders & 
Block, 1997. Byggekologi 1) Kilsgaard har dörrar tillverkade i rena naturmaterial med en kärna 
av massiv träfiber, Elitdörren har isolering av miljövänlig cellplast och Mockfjärd freonfri 
isolering. Alla tre har aluminiumplåtar i dörrarna. (http://www.kilsgaard.se; 
http://www.elitdorren.se; http://www.mockfjardsfonster.se)  
 
Fönster är de sämst isolerade partierna på husets skal och står för den näst största energiförlusten 
efter ventilationen. Mängden värmeförlust beror på fönstrets U-värde, antal glas, eventuella 
lågemissionsskikt på glasen, vilket medium som finns mellan glasen och utformningen av karm 
och båge. Ett U-värde runt 1 W/m2K räknas som bra. Ju lägre, desto bättre. Lågemissionsskikten 
är ett tunt skikt av tennoxid eller silver som släpper in kortvågig solstrålning utifrån, men inte ut 
långvarig värmestrålning inifrån. Ytterdörrar är få till antalet 
vilket gör att förlusterna där blir relativt små. Även här är U-
värden viktiga, liksom eventuella glaspartier och vindfång. 
U-värde runt 1 och vindfång rekommenderas för att 
värmeförlusterna ska hållas nere. (Bokalders & Block, 1997. 
Byggekologi 2) Ett för lågt U-värde är dock inte bra. I 
praktiken har det visat sig att fönster med ett U-värde på ca 
1,1 W/m2K får kondens på utsidan eftersom de släpper 
igenom så lite värme. (Carina Larsson, byggnadsingenjör 
GKAK) 
 
En av de mest lönsamma energisparåtgärderna brukar vara 
att gå över från 2-glas till 3-glasfönster. Är fönsterbågar och 
karmar i ett dåligt skick kan ett fönsterbyte till nya 3-
glasfönster vara bäst. (Bokalders & Block, 1997. 
Byggekologi 2) 
 
Fönstermålning bör ske så fort man ser att det behövs. 
Väntar man ett år till så ökar kostnaderna och förfallet. 
Alcro föreslår att sprucket, löst och lossnande kitt bör 
åtgärdas på en gång då följderna är sprickbildning, flagning 
och eventuellt röta. När ommålning ska ske börjar man med att tvätta, skrapa och kitta. Man 
fortsätter sedan med grundolja, grundmålning, lagning av fogar och avslutningsvis 
färdigstrykning med två lager färg. (Pärm, Information från Alcro. Måla fönster på vårt sätt!) 
 

3.1 Kostnader för fönster och dörrar 
I allmänhet kostar ett fönster med aluminiumbeklädnad 1000 kr mer än ett målat eller laserat 

Figur 7. Träfönster 



   13 

fönster. Skillnaden varierar beroende på hur stort fönstret är. Hos Mockfjärdsfönster kostar ett av 
deras mest sålda fönster, ett vridfönster 120x120 mm, 3853 kr plus moms om det är täckmålat 
eller laserat. Med aluminiumbeklädnad kostar det 4884 kr plus moms. (Urberg, P-O. Säljare 
Mockfjärds fönster) 
 
Priset på dörrar varierar stort beroende på material, utförande, återförsäljare och tillverkare. Ju 
mer exklusiva material och fönsterrutor i dörren, desto dyrare blir det. De flesta av Kilsgaards 
ytterdörrar kostar mellan 5000 kr och 16 000 kr. 
 

4 Ytbehandlingar och färger 
Färger skiljer sig åt mellan tillverkarna, även om de kallas samma sak så är innehållet varierande. 
Jag har försökt hitta de gemensamma egenskaperna hos färgerna och sammanställt de i detta 
kapitel. 
 

4.1 Färger och ytbehandlingar 
Färger som rekommenderas av Alcro att använda på putsade fasader är Kalkfärg, Silikatfärg och 
vissa matta latex- och akrylhartsfärger. På betong tycker de att Silikatfärg, Latexfärg eller 
Akrylhartsfärg passar. Om lättbetong inte putsas behöver den målning direkt på ytan för att 
hindra att fukt sugs upp. Ofta behövs först en strukturfärg för att jämna till ytstrukturen, även om 
lättbetong i regel ser jämn ut. Vissa helmatta latex- och akrylhartsfärger är lämpliga för målning 
direkt på lättbetongen. Vid målning direkt på tegel riskerar man avfrysning då man tätar till ytan 
med färgen. Putsslamning eller vanlig putsning rekommenderas därför innan ytan målas. Sedan 
målas ytan som en vanlig putsad fasad. Vill man ändå måla lertegel som är frostsäkert och inte så 
utsatt kan silikatfärg vara ett möjligt alternativ. Kalksandstenstegel kan målas direkt med kalkfärg 
eller silikatfärg. (Pärm, Information från Alcro. Fasadmålning av mineraliska ytor)  
 
Kalkfärg kan innehålla endast kalk, pigment och vatten, men oftast i de moderna färgerna så finns 
även dolomit som ballastmaterial och cellulosalim som konsistensgivare. Det är vanligt att det är 
en liten mängd plast i färgen också. Målning med kalkfärg kräver kunskap och ett visst handlag. 
Det är en offerfärg (den måste målas i flera lager då de första tas upp av underlaget) som vittrar 
med tiden, snabbare i sura miljöer. Innan ommålning borstas ytan av. Kalkfärg går att måla på 
puts, ohyvlat trä och blötstruket tegel och cement. (Bokalders & Block, 1997. Byggekologi 1) 
 
Kalkcementfärg kallas även CD-färg eller cement-dolomitfärg. Det används på lättbetong eller 
puts. Innehållet är kalk, cement, dolomit, pigment, vatten och tillsatsämnen. Färgen är alkalisk 
vilket innebär att den fräter på huden, så handskar och skyddsglasögon ska bäras vid påförandet. 
(Bokalders & Block, 1997. Byggekologi 1) 
 
Silikatfärg är vattenbaserad och innehåller kisel. Silikatfärgen ingår en kemisk förening med 
underlaget och bildar en stark och hållbar färg. Den tål sura miljöer bra. De vanligaste och 
billigaste silikatfärgerna innehåller 5 % plast och behöver då inte en helt ren mineralisk yta. 
Silikatfärgen är svår att få bort och är även den alkalisk så man måste skydda sig när man målar. 
Silikatfärg fungerar på tegel, sågat trä och mineraliska ytor, som natursten. (Bokalders & Block, 
1997. Byggekologi 1) 
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Slamfärg används bara på ohyvlat trä, eftersom den bara fäster på det underlaget. Färgen 
innehåller vatten, mjöl, pigment och linolja. Den vanligaste slamfärgen är Falu rödfärg, men den 
finns även i andra nyanser. Till mörka färger kokas ingredienserna med rågmjöl och till ljusa med 
vetemjöl. Ibland innehåller pigmenten tungmetaller då de kommer från avfallsprodukter till 
gruvdrift. De största tillverkarna ser dock till att tungmetallhalterna håller sig under EUs 
riktvärden. Innan ommålning borstas den gamla färgen av och då bör munskydd användas, 
eftersom färgen innehåller kvarts och dammet som bildas inte är bra att andas in. (Bokalders & 
Block, 1997. Byggekologi 1) 
 
Oljefärg används oftast efter neutralisering av ytan, då man tagit bort tidigare färglager eller 
rengjort ytan med en syra och sedan neutraliserar med alkali (http://www.dinbyggare.se). 
Vanligtvis används linoljefärg som en offerfärg. Används oljefärgen utomhus krävs mer 
underhåll än vid användning av slamfärg eller järnvitriol. Vid torkning kan irriterande 
oxidationsprodukter bildas, men de är inte hälsovådliga. Linoljefärg används utomhus på trä, 
neutraliserad betong och puts, plåt och sandsten. Äggoljetempera är en vattenbaserad oljefärg 
som används på natursten eller trä. Den har en stark hållbar yta efter oxidation. Ibland finns 
onödig terpentin blandat i temperan. (Bokalders & Block, 1997. Byggekologi 1) 
 
Latexfärg har god väderbeständighet och bör bara användas på hårda täta underlag som 
cementputs, betong, husgrunder med mera. Inget farligt avfall bildas vid produktion och obrukad 
färg är inte heller klassat som farligt avfall. 
(http://www.beckers.se/consumer/working/Utomhus/Puts_Sten/Valja_farg.htm) 
 
Akrylhartsfärg används för målning utomhus på puts och betong. Färgen tränger in bra och har 
god väderbeständighet. Produktionen av färgen leder till att farligt avfall måste tas om hand. 
Likaså är oanvänd flytande färg betraktat som farligt avfall. Inandning eller hudkontakt är inte 
bra, så skyddskläder bör bäras för att undvika allergiska reaktioner och torr hud. Inandning kan 
vid korta exponeringar ge huvudvärk och yrsel, medan långvarig exponering kan ge skador på 
nervsystem och hjärna. (Produktfakta-, säkerhetsdata-, och miljödeklarationsblad Muresco. 
http://www.alcro.se)  
 
Bets finns i två varianter. Kemisk bets ger en färgreaktion med ämnen i träet. Vattenbets ger färg 
åt trä genom pigment eller växtavkok. Ofta tillsätts impregnerande metallsalt vilket kan ha 
negativ inverkan på miljön. (Bokalders & Block, 1997. Byggekologi 1) 
 
Järnvitriol är en metallsalt med vitrioler av järn. Det finns även vitrioler av koppar och zink, men 
de bör inte användas med tanke på miljön. Järnvitriol i vattenlösning stryks på puts eller trä. På 
puts uppkommer gula till gulröda nyanser vartefter rostningen pågår. På trä blir det brungrå till 
silvergrå nyans. Järnvitriol kan vara hudirriterande ibland och skadligt för vattenorganismer, men 
det bioackumuleras inte. (Bokalders & Block, 1997. Byggekologi 1)  
 
Olja innebär en återkommande impregnering vartannat år på utomhusytorna. Linoljan är den 
vanligaste oljan. Den kan vara rå, kokt eller standolja. Ju mer bearbetad oljan är, desto snabbare 
torkar den, men den får samtidigt svårare att tränga in. Istället för att bearbeta oljan så mycket så 
kan torkmedel användas. Om man låter oljan stå utomhus i en glasburk i ett år så blir den 
soloxiderad och torkar då snabbare. Dåliga oljor är de med lösningsmedel och de som är 
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tillverkade av råolja eller naturgas. Ett miljöskonsamt korrosionsskydd är att oljehärda metall. 
Metallen behandlas då med 130 grader varm, kokt linolja i en metod från 1700-talet. 
Oxidationsprodukterna kan verka irriterande, men är inte hälsofarliga. (Bokalders & Block, 1997. 
Byggekologi 1) 
 
I Alcros Äkta-serie har de försökt behålla så många som möjligt av de traditionella 
ingredienserna i färgerna, men har bytt ut de som dagens moderna miljövetande inte kan 
acceptera. Linoljefärgen innehåller kallpressad svensk linolja, zinkvitt, titanoxid, järnoxid och 
andra ljusäkta pigment. Förtunningsmedlet terpentin har bytts ut mot alifatnafta på grund av 
hälsoskäl. Falu rödfärg är beredd enligt traditionella recept med äkta Falu rödfärg som pigment. 
Den är linoljeförstärkt vilket gör att den blir mindre smetig. Alcro Äkta har även en kalkfärg som 
är färdigblandad för användning både inomhus och utomhus på kalkputs. Blandas vitcement ned 
går den även att använda på kalkcementputs som inte är alltför cementrika. Kalkfärgen nyanseras 
med kalkäkta pigment. (Pärm, Information från Alcro. Äkta Kulturfärger från Alcro) 
 

5 Takmaterial 

5.1 Papp 
Takpapp (Bitumen) övergick från att vara papp till att bli polyestertätskikt runt 1975 då 
polyestern kom och 1985 började polymermodifierade asfalttätskikten med mycket högre 
temperaturtoleranser att användas. Takpapp tillverkas av petroleum och kärnan med polyester 
täcks av asfalt med tillsatser av polymerer. Ytorna beströs sen med mineralkorn. Bitumenångorna 
irriterar luftvägarna. (Bokalders & Block, 1997. Byggekologi 1) 
 
Pappvalet till Silverdansens skola, Icopal Mono 501 P, finns i fyra olika färger och är väldigt 
hållbar för påverkan. Icopal är anslutna till Reparegistret AB, som fördelar erlagda avgifter till de 
materialbolag som återvinner respektive materialslag för förpackningarna. Transporter av de 
färdiga produkterna sker med bil från tillverkningen i Malmö, eller från lager i Stockholm. Vid 
tillverkningen används el och naturgas. Svetsmetoden som används vid montering av pappen är 
varmluft som uppvärms med gasol. Utsläpp till vatten sker endast från tillverkningen av 
tätningsmassa och asfaltkitt. Vattnet renas dock i tillverkarens egna sedimentations- och 
oljeavskiljningsanläggning innan det leds vidare till det kommunala avloppsnätet. Vid denna 
normala hantering bedöms det inte vara någon skaderisk. Ingen inverkan sker på marken. I luften 
sprids koldioxid samt små mängder stoft och flyktiga kolväten och spår av kväve- och 
svavelföreningar. Värdena hamnar under gällande gränsvärden tack vare filter och våttvätt. 
Restprodukter som går att bränna utvinner man energin ifrån på det sättet. Mineraliska 
restprodukter deponeras som utfyllnadsmaterial. Farligt avfall som till exempel spillolja, 
omhändertas. Materialåtervinning och energiutvinning sker i så stor utsträckning som är möjlig. 
Avfallsprodukterna är inte komposterbara och det som inte räknas som farligt avfall lämnas på 
deponi. Råvarorna kommer till största delen från Sverige, men även från övriga Europa. 
Underhållet som krävs av ytskiktet i bruksskedet är rengöring från löv och andra föroreningar vid 
behov. Livslängden på ytskiktet är erfarenhetsmässigt cirka 40 år, för asfaltsmattan cirka 50 år. 
Tätningsmassa och asfaltkitt har en livslängd som är beroende av det täckande materialets 
egenskaper. (Pärm, Miljöredovisning, Silverdansens skola) 
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5.2 Tegelpannor 
Taktegel tillverkas på liknande sätt som murtegel. Det 
finns två huvudtyper, strängpressade taktegel och 

formpressade falstaktegel (Se figur 8 
respektive 9). Strängtakteglet pressas 
genom ett munstycke och skärs av i 
lämplig längd. Det har en klack på 
undersidan som stöd mot bärläkten. 
Tvåkupigt taktegel har två klackar 
och ligger därmed stadigare (Se figur 8). 
Falstakteglet har falsar eller rännor efter 

kanterna. De hakar i pannan bredvid och ger ett tätare tak. Falstakteglet 
formpressas i särskilda pressar där en lerklump läggs in och pressas till rätt 
form. Tegelpannor kan ytbehandlas genom engobering eller glasering. Glaserat 
taktegel finns i många färger. (Lindgren & Moeschlin, 1985. Tegel) Vid 

engobering läggs mineraler på det obrända teglet. Blandningen av mineraler avgör sedan vilken 
färg teglet får vid bränning. 
(http://www.itpressen.dk/Default.asp?obj=arkiv&id=8939) 
 
 
Tak av lertegel anses vara det bästa miljövalet enligt EPS-systemet i en livscykelanalys som 
gjorts vid KTH. Martin Erlandsson gjorde en jämförelse mellan tak av lertegel, betongtegel och 
plåt. EPS står för Environmental Priority Strategies in product design. Det är ett system för en 
komplett bedömning av en produkts miljöpåverkan, en sorts MKB, miljökonsekvensbeskrivning, 
för produkter. Livslängden för takpannorna är 70 år och bör underhållas vart femte år. 
Tegelpannor kan återanvändas eller återvinnas som kross. Det finns gott om lera och lertegel 
innehåller inga miljöstörande ämnen. (Bokalders & Block, 1997. Byggekologi 1) Det underhåll 
som behövs av tegeltak är att byta ut pannor som kan ha spruckit och rätta till pannor som efter 
ett oväder kanske flyttat lite på sig. Det viktigaste är dock att rensa hängrännor och liknande från 
löv och se till att nockbrädor är i bra skick. I princip är livslängden obegränsad för äkta taktegel.  
(http://www.lansmuseum.a.se/byggnadsvard/bygg7.cfm?in_idnr=63) 
 
Främsta fördelen med tegelpannor är att de snabbt kan suga upp fukt och sedan avge den igen. 
Tack vare det har mossa svårt att få fäste på taket. En annan fördel är att takpannor ger taket 
möjlighet att röra på sig utan att det uppstår spänningar. Bestryker man pannorna med 
fältspatslam av olika typer innan bränning kan man få fram flera olika färger. Glasering läggs på 
redan brända pannor och innebär att de måste brännas igen, vilket inte är så miljövänligt. 
Glaserade pannor kostar också ungefär tre gånger så mycket som vanliga tegelpannor. 
Bränningen sker i mellan 900 och 1200 graders värme. Energiåtgången vid tillverkningen är ca 
1400 kWh/m3 vid en täthet på 1800 kg/m3. (Schmitz-Günther, 2000. Ekologiskt byggande och 
boende) 
 

Figur 8. En- och tvåkupig 
strängpressad tegelpanna  

Figur 9. 
Engoberad 
falstaksten 
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5.3 Betongpannor 
Betongpannor tillverkas av sand, cement och färgpigment av järnoxid. 
De ser på avstånd lika dana ut som tegelpannor (Se figur 10), men brukar 
göras större. För att täcka en kvadratmeter behövs bara tio betongpannor. 
De har god motståndskraft mot tryck och frysning och är billigare än 
tegelpannorna. Betongpannorna finns i en mängd färger, men inte lika 
många former som tegelpannorna. De kräver också mindre energi vid 
tillverkningen då de torkas i en temperatur på 60 grader under åtta 
timmar och härdar sen färdigt utan ytterligare energiåtgång under cirka 
fyra veckors tid. Andelen cement är bara 20 %. Energiåtgången vid 
tillverkningen av betongpannorna är ca 500 kWh/m3 vid en täthet på 
2300 kg/m3. (Schmitz-Günther, 2000. Ekologiskt byggande och boende) 
 
Betongen kan innehålla tillsatser med negativ inverkan på miljön, till exempel melamin som är 
formaldehydbaserad. Betongpannor är tyngre men billigare än tegelpannor. Långa transporter kan 
dock äta upp prisskillnaderna. Livslängden för betongpannor är lång och de kan även 
återanvändas eller återvinnas som kross. (Bokalders & Block, 1997. Byggekologi 1) 
 
Utbudet av betongpannor är stort, men dess tyngd och storlek gör att betongpannor kan kännas 
klumpiga. De har också en skrovlig yta där alger lättare får fäste än på tegelpannor. (Erlingsson 
m.fl. 2003. Material och hantverkare)  
 

5.4 Plåt 
Plåttak har begränsad livslängd och måste ytbehandlas för att förhindra korrosion. Vanligtvis görs 
detta med ett zinkskikt eller en legering av aluminium och zink och sedan ett lager primer på 
båda sidorna. På undersidan används oftast ett skyddslack och ovansidan får ett färgskikt med 
PVC-plast (Plastisol). PVC-färg innehåller mjukgörare vilket innebär att ftalater och fenoler 
förekommer. Andra plaster som plåten kan täckas med kan innehålla polyester eller akrylater 
(Schmitz-Günther, 2000. Ekologiskt byggande och boende). Är plåten belagd med PVC-färg går 
den inte att återvinna utan måste lämnas på deponi. Takplåt tillverkas av ändliga resurser och 
man räknar med att resurserna med zink kommer att försvinna om 20 år. (Bokalders & Block, 
1997. Byggekologi 1) Enligt Nordisk Förzinkningsförening bör vi dock inte oroa oss för att 
zinkbestånden kommer att ta slut. 1997 trodde man att återvinningsgraden av zink 2002 skulle 
vara 80 %. Beräkningar visade att det fanns 3400 miljoner ton zinkmalm, samtidigt som nya 
fyndigheter hela tiden upptäcktes. (http://www.zincinfo.se/miljon/kretslopp/ram.html) 
 
Om stålplåttak platsmålas med linoljefärg blir det ett mer acceptabelt miljöval. Linolja är ett bra 
rostskydd som fyller skarvar vilket ger ett tätare tak. Livslängden är lång och taket underhålls 
genom målning och utbyte av detaljer. Uttjänt takplåt kan smältas om och återanvändas. 
(Bokalders & Block, 1997. Byggekologi 1) 
 
Plåt liksom papp utvidgas och krymper mycket då temperaturskillnaderna är stora. Det medför 
stora påverkningar som kan leda till skador. (Bokalders & Block, 1997. Byggekologi 1) 

Figur 10. 
Tvåkupig 
betongpanna



   18 

5.5 Kostnader för tak 
Liksom kostnaderna för fasader så har man för taken i Sektionsfakta-ROT 05/06 räknat med lön 
för arbetarna på 142 kr/timme, omkostnader för löner, transporter och underentreprenader och 
kommit fram till kostnader per m2. 
 

5.5.1 Papptak 
Papptak med uppstolpning har materialkostnad på 109 kr, underentreprenadkostnad för tätskiktet 
på 155 kr och totalkostnad är 572 kr. Med träfackverk kostar materialet 149 kr, 
underentreprenadkostnaden för tätskiktet är samma som tidigare, 155 kr och totalt kostar det 627 
kronor. De kostnader som är lika för alla papptak är underentreprenadkostnaden på 155 kr, 
underlagspappen på 26 kr och den råspontade panelen för 51 kr. Resterande kostnader och tider 
beror ju på hur uppbyggnaden av taket ska se ut. Prefab träfackverk med olika lutningar, isolerat 
tak på träåsar eller vad det nu kan vara. Kostnaden för pappen och arbetet med att lägga ut den 
blir ändå detsamma.  
 

5.5.2 Betongpannor 
Betongpannor med uppstolpning kostar 165 kr för materialet och 513 kr totalt. På träfackverk 219 
kr för materialet och 665 kr totalt eller 184 kr för material och 575 kr totalt. Pannorna kostar 49 
kr och frakten 7,70 kr. Underlaget varierar sedan vilket kan ge lite skillnader.  
 

5.5.3 Tegelpannor 
Tegelpannor med uppstolpning har materialkostnad på 229 kr och totalkostnaden är 680 kr. 
Tvåkupiga ofalsade tegelpannor kostar 109 kr, frakten 7,80 kr, bärläkten 7,50 kr, ströläkt 3,30 kr, 
underlagspapp 26,10 kr och den råspontade panelen 37,50 kr. Dessa kostnader är lika oberoende 
av vilken lutning taket har, eller hur uppbyggnaden ser ut.  
 

5.5.4 Plåttak 
Galvaniserad och lackad plåt med bandtäckning med uppstolpning har materialkostnaden 115 kr, 
underentreprenadkostnad för plåten, 410 kr och totalkostnaden 848 kr. Plåttak med träfackverk 
kostar 164 kr för materialet, 520 kr för underentreprenadkostnaden och 1028 kr totalt. 
Underentreprenadkostnaden är alltid densamma för bandtäckning, 410 kr, samt för skivtäckning 
520 kr. För taktäckning med plan plåt är plan galvaniserad plåt billigast. Därefter kommer 
aluminiumplåt och dyrast är zinkplåt.  
 

6 Underhållsintervall 
Bokalders och Block har sammanställt allmänna underhållsintervall för en del material: 
För yttertak av papp: Asfaltstrykning efter 8-12 år, utbyte efter 25-30 år. 
Yttertak av plåt: Målning efter 10-12 år. 
Yttertak av taktegel: Utbyte efter 40-50 år. 
För fasader har de kommit fram med värdena: 
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Puts behöver färgning efter 7-12 år. 
Plåt som är industrilackerad behöver målning efter 15-20 år och utbyte efter 40-50 år. 
Fönster av trä som är laserade kräver underhåll efter 5-8 år och täckmålade efter 7-10 år 
(Bokalders & Block, 1997. Byggekologi 1) 
 
Andra källor som ger andra underhållsintervall och livstider finns med i rapporten under 
respektive materials rubrik. Oftast är de tiderna betydligt längre än de Bokalders och Block 
kommit fram till.  
 

7 Materialval i Navestad 
Bostadshusen och skolan i Ringdansen i Navestad är en del av miljonprogrammet från 60-talet. 
När det byggdes var det storskaligt, enformigt, slutet och svårt att orientera sig. Vid renoveringen 
och ombyggnaden spenderade man 1,2 miljarder kronor. GKAK var med som arkitekter vid 
ombyggnaden, där även de boende fick vara med under hela processen och bestämma. Husen 
som är byggda i ringar fick fler ingångar till innergårdarna, våningar togs bort, husen fick olika 
färger och mycket annat gjordes för att storskaligheten skulle brytas ned. Inne i husen gjordes 
också många förändringar, bland annat blev det mer variation av storleken på lägenheterna 
eftersom det förut nästan bara var lägenheter med tre rum och kök. Mycket av det gamla togs 
tillvara. Vitvaror, badkar och liknande som det inte var något fel på återanvändes i lägenheterna. 
En del skickades även tillsammans med betongelement från de nedplockade våningarna till 
Baltikum och Ryd. I Ryd blev det studentbostäder för Linköpings-studenterna. (Eliasson, Leif. 
Kvartersvärd Hyresbostäder) 
 
Alla materialval till Silverdansen skola i Navestad finns 
sammanställt i några pärmar av TRIVAS Inomhusmiljö AB.  
 
Till sockeln valdes sockelputs Serpo från Optiroc. Putset görs i 
Solna och levereras med lastbil. Sprickbildning kan få fukt att 
tränga in bakom klimatskyddet, det vill säga sockelputsen. 
Fasadputs är samma som till sockeln, Serpo. Det estetiska 
programmet för Ringdansen föreskrev puts på sockel och fasad. 
Putsen har lika lång livslängd som huset. Det repareras lätt med mer 
puts. Putsen innehåller krom. Valet av puts är gjort utifrån 
materialets miljöpåverkan i första hand, men även dess egenskaper, 
funktion och ekonomi har bidragit. Puts har långt underhållsintervall i förhållande till en målad 
träfasad. Råvarorna till putsen, Portlandcement, släckt teknisk kalk, sand och dolomit kommer 
från Sverige och Tyskland. Portlandcementen innehåller kromreducerande tillsats för att minska 
risken för kromallergi. Alla ingredienser, råvaror, tillsatser och bränsle vid produktion är icke 
förnyelsebara material. Putsen kan deponeras utan restriktioner, men materialåtervinning är 
möjlig, som nytillverkning eller fyllnadsmaterial. Emballage kan återvinnas genom förbränning. 
 
Till fasadpanel valdes kaunapanel från Wallmarks såg. Det är panel från inhemsk granskog. 
Panelen har lång livslängd och råvaran är förnyelsebar. Panelen har likvärdigt underhållsintervall 
som puts, ungefär 20 år. Det kräver frekvent ytskiktsbehandling för att stå emot väder och vind. 
Panelen kan angripas av fukt och röta. Institutet för träteknisk forskning, Trätek, har kommit fram 

Figur 11. 
Silverdansens skola 
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till att kaunapanelen kräver 50 % mindre underhåll än vanlig furupanel. Det är kostnadseffektivt 
under husets livslängd. För att uppnå den höga kvalitén är det viktigt att följa 
systeminstruktionerna ordentligt.  
 
Fönster och dörrar köptes från Elitfönster efter önskemål från beställaren. Fönstret är inåtgående 
sidohängt med tvåglas isolerruta med ett lågemissivit glas och gas i innerbågen och enkelglas i 
ytterbågen. Fönsterkarmens beklädnad samt ytterbågen är tillverkad av aluminiumprofiler. U-
värdet är 1,25 W/m2K. Det är enkelt att montera ner för återanvändning eller återvinning. 
Tillverkningen sker i Vetlanda och är energikrävande. Både aluminium och glas kräver mycket 
energi. Den största miljöpåverkan på den yttre miljön, under fönstrets livslängd, är dock 
energiflödet genom fönstret och hur den energin genereras. Det valda fönstret ger mindre 
värmeförluster än ett standardfönster. Normalt så krävs ingen målning på fönstren de första 30 
åren.  
 
Stålprofiler SP3500 från Stålprofil AB ger fullgott brandskydd och har bra korrosionsmotstånd. 
Livslängden är lång och materialen återvinningsbara. Stål är starkare än aluminium så tunnare 
profiler kan användas. Tillverkningsprocesserna är energikrävande och fönster- och glaspartier 
ger stora värmeförluster.  
 
Till plåtpartierna på tak, nära mark och där åverkan kan ske används PVF-plåt från Plannja AB. 
Plåten har mycket lång livslängd men innehåller zink som korrosionsskydd. Det är i dagsläget det 
bästa miljöalternativet för den önskade totalfunktionen, men zink finns på 
kemikalieinspektionens OBS-lista. Det går åt mycket energi vid tillverkningen av plåten och 
användning av icke förnyelsebara råvaror är inte bra. Stål kommer från Borlänge, Aluminium 
från Norge och färg från Gamleby, Märsta, eller Spånga. Dessa råvaror transporteras med tåg 
och/eller lastbil till Luleå. I stålprodukterna är cirka 20 % återvunnet material och i aluminium 
varierar det mellan 0 – 100 % beroende på vilken produkt som ska tillverkas.  
 
Till taket valdes Icopal Tätskiktssystem nr 13 i Pansargrå färg. Icopal Monom 501 P har en 
kraftig polyesterstomme med hög brottöjning och draghållfasthet. Polyestern är impregnerad med 
asfalt på båda sidor. Asfalten har tillsats av högvärdiga polymerer, SBS. Dessa gör produkten 
smidig även vid materialtemperaturer på -20 grader och extra tålig för rörelser i underlaget eller 
vid påverkan av isbeläggning. Ovansidan är belagd med skifferflingor och baksidan med 
smältfolie som bränns bort vid svetsningen. Svetsningen kräver väldigt lite värmetillförsel vilket 
underlättar för montörerna och gör svetsningen säkrare. Pappen går att använda på alla normalt 
förekommande underlag, så länge de är fria från ojämnheter och skarpa kanter. Infästningen sker 
mekaniskt med hänsyn till underlaget och vindlaster. Överläggsskarven svetsas. Tillverkningen 
sker i Sverige av ett känt företag med certifierade takläggare. Detta tak har även använts tidigare 
på andra byggnader i Ringdansen. Den långa livslängden, att det inte kräver underhåll och att det 
är slitstarkt bidrog också till valet.  
 
Färgerna som valts är från Alcro-Beckers. Tre av produkterna kan vara hälsofarliga i 
tillverknings- och byggskedet, men inte i bruksskedet. De flesta är dock märkta med EU-
blomman samt rekommenderas av astma- och allergiförbundet. De flesta är också tillverkade i 
Sverige.  
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8 Farliga ämnen 
Akrylat: Akrylatfärger kan ge hudallergi eller irritation. Besvär som svullnad, fjällning och 
eksem, inte bara på kontaktställena. Vissa akrylatföreningar kan även vara cancerframkallande. 
(www.toxinfo.se) 
 
Arsenik: Cancerframkallande och bioackumulerande. (Bokalders & Block, 1997. Byggekologi 1) 
 
Bioackumulerande ämnen: Koncentrationen av ämnena ökar hela tiden i kroppen om man utsätts 
för dem, eftersom det tar så lång tid att bryta ned dem. (Kellner & Stålbom, 2001. Byggande och 
miljö) 
 
Cyanider: Mycket giftiga och kan slå ut den biologiska processen vid avloppsreningsverk. 
(http://www.kungsbacka.se/upload/Miljo%20halsa/Dokument/ms_r%C3%A5d%20och%20regler
,%20utsl%C3%A4pp%20av%20avloppsvatten.pdf) 
 
Fenoler: Finns med på OBS-listan. (Schmitz-Günther, 2000. Ekologiskt byggande och boende). 
Fenoler efterliknar östrogen och skapar obalans i hormonsystemet, i värsta fall med infertilitet 
som följd (http://www.byggahus.se/bygga/undvik_sjukt_hus.htm). Fenol är ett irriterande, 
vävnadsskadande ämne med relativt hög akut toxicitet som också kan ge skador på det centrala 
nervsystemet. Fenol absorberas lätt både via hudkontakt, inandning och via mag- tarmkanal. 
(http://www.t.lst.se/t/amnen/Miljoskydd/fororenade_omraden/miljo_halsoeffekter.htm) 
 
Fluorider: Forskning tyder på att fluorider kan orsaka såväl allergier och benskörhet som 
neurologiska skador. (http://art-bin.com/art/sallstrom_sw.html) 
 
Formaldehyd: Cancerframkallande och slemhinneirriterande. (Fagerlund m. fl. 1999. Betong och 
miljö) 
 
Fosfor: Viktigt för kroppens energihushållning, men överskott är ett problem som kan ge 
kalciumbrist, vilket försvagar vårt skelett. (http://www.sanamin.se/mineraler/fosfor.html) 
 
Ftalater: Finns med på Begränsningslistan (Schmitz-Günther, 2000. Ekologiskt byggande och 
boende). Ftalater är klassificerade som giftiga och kan ge nedsatt fortplantningsförmåga och 
fosterskador (http://www.kemi.se/templates/PRIOpage____1076.aspx). Ftalater har som grupp 
betraktat (DEHP) relativt låg akut toxicitet men långtidseffekter kan förekomma. DEHP 
bioackumuleras och är svårnedbrytbart i områden med låga temperaturer och dåliga 
syreförhållanden. Dibutylftalat är mycket giftigt för vattenlevande organismer och potentiellt bio-
ackumulerbart. (www.t.lst.se/t/amnen/Miljoskydd/fororenade_omraden/miljo_halsoeffekter.htm) 
 
Kadmium: Har en mycket lång uppehållstid i mark och ytliga sediment vilket innebär bestående 
skador vid utsläpp. Kadmium kan orsaka störningar i miljön såsom störd fortplantning, hämmad 
tillväxt mm. (www.t.lst.se/t/amnen/Miljoskydd/fororenade_omraden/miljo_halsoeffekter.htm) 
 
Kolväten: Olika kolväten orsakar cancer och andra så kallade genotoxiska effekter, det vill säga 
de påverkar våra arvsanlag. Kolvätena kan vara både lättflyktiga eller bundna till partiklar, till 
exempel eten och bensen, respektive vissa polyaromatiska kolväten, PAH.  
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(http://www.vv.se/templates/page3____5023.aspx) 
 
Koppar: Koppar är liksom zink ett livsnödvändigt ämne. Vid högre halter är koppar dock mycket 
giftigt för de flesta vattenlevande organismer. Många marklevande organismer är också känsliga 
för ämnet. Koppar är potentiellt bioackumulerbart.  
(http://www.t.lst.se/t/amnen/Miljoskydd/fororenade_omraden/miljo_halsoeffekter.htm) 
 
Kreosot: Cancerframkallande och påverkar arvsmassan. (Bokalders & Block, 1997. Byggekologi 
1) 
 
Krom: Cancerframkallande. Det finns med på både begränsningslistan och OBS-listan då det är 
miljöfarligt och mycket giftigt för vattenorganismer ( Bokalders & Block, 1997. Byggekologi 1). 
6-värt krom är också allergiframkallande (Kellner & Stålbom, 2001. Byggande och miljö). Krom 
har mycket hög giftighet för vattenlevande organismer. I biologiskt tillgänglig form är krom även 
toxiskt för växter och mikroorganismer i jord. Krom är potentiellt bioackumulerbart. 
(http://www.t.lst.se/t/amnen/Miljoskydd/fororenade_omraden/miljo_halsoeffekter.htm) 
 
Kväveoxid: Uppstår vid förbränning av fossila bränslen. De hälsoeffekter som kan sättas i 
samband med kväveoxid är: astmabesvär, lungfunktionsnedsättning, nedsatt infektionsförsvar, 
ökat besvär hos människor med luftvägssjukdomar, möjlig orsak till uppkomst av cancer. 
Kväveoxid bidrar till ozonbildning, övergödning och försurning.      
(http://epi.gavle.se/gk/t_sida.asp?id=11237) 
 
Spillolja: Olja som använts som smörjmedel, men som nu inte kan användas för det tänkta 
ändamålet längre. Går att återvinna, till eldningsolja efter rening från vatten och andra 
föroreningar. Olja är en ändlig och begränsad resurs.  
(http://www.returindustri.se/spillolja,_vad_%C3%A4r_det.htm) 
 
Svavelföreningar: Lukten av svavelföreningar känner vi av redan vid väldigt små mängder. Dessa 
kan ge upphov till huvudvärk, illamående och sömnsvårigheter. Vid större halter kan 
andningsförlamning och därmed död inträffa.  
(http://www.ifm.liu.se/scientium/intranet/INFOrum/INFOrum%20Scientum%20nr%203%20200
2.pdf) 
 
Terpentin: Terpentin kan orsaka allergiska besvär. 
(http://www.lansmuseum.a.se/byggnadsvard/byggfarginne.cfm?in_idnr=129) 
 
Zink: Finns med på OBS-listan då förzinkning och galvanisering av plåt kan orsaka utsläpp av 
nickel, krom, cyanider och fluorider. (Bokalders & Block, 1997. Byggekologi 1) Nordisk 
Förzinkningsförening säger att zink inte är skadligt. Människor djur och växter behöver zink för 
att leva. Risken för zinköverskott i människor och djur är liten, då kroppen behåller endast den 
mängd den behöver. Zink blockerar upptaget av kadmium hos växter och grödor. Genom att 
skydda andra metaller med zink förhindrar man korrosion och kan därmed spara in på 
nyproduktion av andra metaller. (http://www.zincinfo.se/miljon/kretslopp/ram.html) Zink kan i 
höga halter ha en giftverkan för såväl vattenlevande organismer som växter. Det kan vara ett 
mycket starkt gift i form av vissa organiska salter och komplex. Vidare är zink potentiellt 
ackumulerbart. (www.t.lst.se/t/amnen/Miljoskydd/fororenade_omraden/miljo_halsoeffekter.htm) 
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9 Resultat 

9.1 Vilka material är bra för människans hälsa och välbefinnande? 
I det färdiga skedet, om vi pratar emissioner och underhåll, så är plåtfasader väldigt bra. Då det 
underhållsmässigt länge räcker med att bara rengöra fasaden med vatten och eventuellt vanligt 
diskmedel, så är det ju väldigt vänligt mot brukaren. Det kan ju till och med räcka med att regnet 
håller ytan ren. Att det även dröjer så lång tid, 15-20 år, innan det är dags att måla, är också bra, 
liksom att de flesta vanliga standardfärger fungerar att använda. Under produktionen är inte plåt 
lika människovänligt eftersom det ibland används vissa ämnen som kan påverka människan 
negativt. Fabrikslackerna som kan innehålla ämnen som är klassade som giftiga och som 
påverkar våra hormoner verkar inte vara särskilt bra. Ordentliga fabriker där man tänker på sina 
anställdas bästa och där man försöker undvika dessa farliga ämnen i produktionen så långt det är 
möjligt, kan dock göra plåt acceptabelt ur människoperspektivet ändå. Går det inte att undvika 
dessa ämnen så är rutinerna och säkerheten vid tillverkningen viktigt att se över.  
 
Trä är för det mesta inte störande för människan. Emissionerna har inte klassats som farliga eller 
giftiga, utan oftast tycker vi i stället om doften av trä. Det som kan påverka oss negativt är risken 
att trä ska bli angripet av svampar och bakterier som inte är bra för människan. För att förhindra 
dessa potentiellt farliga angrepp så impregneras träet med andra ämnen som inte är bra för oss. 
Det är viktigt att utvecklingen går framåt och att de organiska impregneringsmedlen blir mer 
använda. Kanske behövs det även fler och annorlunda metoder för att skydda träet mot angrepp, 
utan att påverka oss människor negativt. Underhåll krävs regelbundet på en träfasad för att den 
inte ska bli dålig. Det innebär mycket arbete för brukaren och kanske en försämring av 
välbefinnandet hos personen i fråga, om den inte tycker om att arbeta med huset. 
 
En putsad fasad kräver inte så mycket underhåll, vilket gör den brukarvänlig. Om brukaren 
däremot inte kan så mycket när det är dags att laga putsen, eller bättra på färgen kan det orsaka 
mer arbete. Därför krävs ändå att brukaren lägger ner en del energi på att lära sig att ta hand om 
sitt hus. Det viktigaste är att underhålla materialen runt omkring putsen. Om till exempel 
takrännorna läcker så blir putsen skadad av att aldrig riktigt kunna torka ut.  
 
En tegelfasad som är fackmannamässigt byggd behöver knappt något underhåll. Det kan hända 
att ytan behöver borstas av om saltutslag skulle uppstå, men det kräver inte mycket arbete. Tegel 
avger heller inga skadliga ämnen, vare sig under produktion eller brukstid. 
 
Betong avger efter gjutning och ett par veckor efter det, en del skadliga ämnen som påverkar 
människan negativt. Är man bara försiktig under denna tid och ventilerar ordentligt, så har man 
sen ett säkert fasadmaterial som inte emitterar någonting skadligt. Fasaden behöver knappt något 
underhåll heller. Lättbetong är också ett bra materialval då det är det enda som behövs i 
ytterväggen, förutom ett ytskikt av vanligtvis puts. Det är väldigt bra för brukarens välbefinnande 
då temperaturen inomhus isoleras av de tjocka väggarna. Dessutom behöver man inte oroa sig för 
mögel och allergier på grund av väggarna. Produktionen går snabbt och enkelt. Ämnena som 
bildas och avges är inte skadliga.  
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Stenfasader innebär en underhållsfri fasad som håller länge. Risken att stenarna ska vara 
radioaktiva finns, men tester borde enkelt kunna göras för att avgöra om så är fallet. Brytningen 
av sten är inte så angenäm. Det är bullrigt och dammigt, men hörselskydd och andra åtgärder 
finns för att det ska gå bra. Att klä fasaden kan vara ett tungt arbete beroende på vilken sorts 
fasadsten eller fasadskiva som används och hur stora skivor man vill ha på fasaden. 
 
Takpapp stör inte människans hälsa eller välbefinnande särskilt mycket. Det kräver knappt något 
underhåll, inte enligt tillverkaren i alla fall. De som kan må dåligt av takpapp är tillverkarna och 
de som lägger taket eftersom bitumenångorna kan irritera luftvägarna. Men vid läggningen har 
man utvecklat pappen så att arbetet ska bli ganska enkelt och säkert, vilket är bra.  
 
Taktegel påverkar inte människans hälsa alls under vare sig tillverkning eller resten av sin livstid. 
Det behöver ses över och fixas till ibland, men att rätta till takpannorna, eller vilket underhåll de 
nu kan behöva kräver inte så mycket av brukaren. Livstiden är väldigt lång för takpannor. 
Betongpannor kan vid tillverkningen vara farliga om skadliga tillsatser används. Det bör man 
försöka undvika om man vill ha en säker tillverkning. Betongpannorna kräver också mer 
underhåll än tegelpannorna. 
 
Takplåt är i färdigt skick inte farligt för människan. Vid tillverkning och behandling eller målning 
av plåten bör man dock vara försiktig. Plåttak behöver inte underhåll så ofta, men det behövs 
målas efter mellan 10 – 20 år.  
 

9.2 Vilka material är miljömässigt bra att använda? 
Trä är förstås det mest miljövänliga materialet om man tänker på föroreningar till naturen. Trä tar 
som bekant upp koldioxid för att växa och minskar därmed växthuseffekten. Använder man sen 
trä som produceras i närheten av byggplatsen så blir det inga långa transporter med utsläpp som 
följd. Vid impregneringen gäller det dock att de miljöfarliga ämnena undviks för att trä ska 
betraktas som miljövänligt material. Återanvändning går i vissa fall att tillämpa men oftast är det 
energiutvinning som den förbrukade träfasaden används till. 
 
Miljövänligaste putsvalet bör vara ren kalkputs. Ytan blir mer hållbar än vid inblandning av 
cement och det går inte åt lika mycket energi vid tillverkningen. Återvinningen av underlaget går 
mycket bättre om det inte är så mycket cement i putsen, då cementen är så svår att få bort. Puts 
innehåller inga miljöfarliga ämnen. 
 
Lera finns det gott om men vid tegelbränning går det åt ganska mycket energi. Vid bränning i 
lägre temperatur blir teglet inte lika problemfritt som det som bränns vid högre temperaturer. 
Bygger man med tegelfasad är tanken antagligen att få en underhållsfri fasad. Då kan det vara 
värt att bränna teglet ordentligt för att slippa framtida problem, som också för med sig ökade 
kostnader. Att inte använda cementbruk är viktigt. Cementbruket ökar energiförbrukningen vid 
tillverkningen, men det gör också teglet väldigt svårt att återanvända, eftersom det inte går att få 
bort från stenarna.  
 
Nu för tiden använder man inte tillsatsämnen i betong som är farliga för naturen. Det är bara 
formaldehyd som kan vara skadligt för oss människor som emitteras till luften under några 
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veckor efter gjutning. Det man oroar sig för när det gäller miljön i stort är att återanvända 
gammal betong som ballast när man gjuter nytt. Farliga tillsatser som användes förut kanske kan 
spridas i naturen. Vid försiktig blandning borde det dock inte vara någon fara eftersom torr 
betong inte har någon egenemission. Användning av gammal betong som kross är också ett måste 
om naturgruset inte ska ta helt slut. Det är ju också ett bra sätt att ta om hand förbrukad betong. 
Det som inte är så bra med betong är annars cementen som kräver så mycket energi vid 
tillverkningen, liksom armeringsjärnen. Eventuellt kan fiberarmerad betong vara en lösning för 
att komma ifrån så mycket armeringsjärn. När det gäller lättbetongen så kan man ju undvika 
armeringen genom att mura med ytong-block. I gengäld använder man då cementbruk, men 
energivinsten bör ändå bli större med det. Delmaterialen bör i större utsträckning tas från Sverige 
för att minska transporterna. Utökning av återanvändningen behöver också göras för att bevara 
naturen.  
 
Sten som transporteras långa vägar är inte bra då tunga transporter ger mer avgaser. Den sten som 
oftast används här i Sverige behöver dock inte transporteras så långt eftersom stenbrotten är 
utspridda. Vanligtvis avger inte sten några farliga ämnen, men risk för radioaktivitet finns. 
 
Plåt och aluminium är smidiga att bygga med och råvarorna finns på många platser i Sverige. 
Underhållet är minimalt. Det som är negativt är att tillverkningen kräver så mycket energi, vilket 
påverkar miljön negativt. En del miljöfarliga ämnen kommer också ut i naturen vid 
tillverkningen. Metaller kräver mycket energi vid tillverkningen och det blir en del farligt avfall 
vid ytbehandling. Metall går dock att återvinna och återanvända väldigt många gånger och då 
med mycket lägre energiförbrukning. Råvarorna kommer från platser inom eller nära Sverige 
vilket är bra.  
 
Takpapp är inte så bra miljömässigt. Återvinning är inte så lätt och vid tillverkningen så används 
och släpps ut många ämnen som inte är bra för vår miljö. Främst är det oljan som inte går att göra 
något åt efter användning utan den blir farligt avfall, men olja är även en resurs som vi måste 
snåla med om vi vill att den ska räcka.  
 
Taktegel innehåller inga farliga ämnen och det finns mycket lera i marken. Det krävs mycket 
energi vid tillverkningen, vilket är nästan den enda nackdelen. Taktegel går efter sin livstid att 
återvinna som kross. Betongpannor har en cementandel på bara 20 % vilket är bra för miljön då 
cementtillverkning kräver mycket energi. Bränning av betongpannor kräver inte heller lika 
mycket energi som tegelpannor, det går åt ungefär en tredjedel av energin.  Eftersom de går att 
återanvända och återvinna som kross så ökar miljövänligheten. Långa transporter kan vara en 
nackdel beroende på var byggplatsen ligger eftersom det flesta takpannor importeras, främst från 
Danmark. 
 
Plåttak är inte miljövänligt om man inte tänker på hur man behandlar den. Vissa färger gör att 
plåten inte går att återvinna, vilket är väldigt dåligt eftersom plåt vanligtvis kan återvinnas många 
gånger. Sköter man plåten på rätt sätt kan den ändå bli ett bra val, just för att den går att återvinna 
många gånger. Vid återvinning går det inte åt lika mycket energi, vilket gör materialet 
miljövänligare. 
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9.3 Vilka material är ekonomiska att använda? 
Underhållskostnaderna för en träfasad är inte så låga eftersom det ska underhållas ofta. Så även 
om ursprungskostnaden inte är hög så blir det dyrare sen. Trä är smidigt att bygga med eftersom 
det bara är att såga till det som man vill ha, men det tar ändå tid att sätta upp träväggen så 
kostnaderna ökar. Beroende på väggens uppbyggnad och val av fasadstil så varierar arbetstiden 
och därmed även priset. Den billigaste väggen kostar 1177 kr/m2 totalt och den dyraste 1376 
kr/m2. 
 
Kostnaden för en putsad fasad varierar ganska mycket beroende på vilket material man har under 
putsen. Billigast är lättbetongelement, mestadels för att arbetstiden för att bygga väggen är så 
kort. Vanlig betong i väggen blir dubbelt så dyrt. Även betongkvalitet och tjocklek på väggen 
inverkar på kostnaderna. För en träregelvägg med puts är materialkostnaden låg, men 
totalkostnaden ligger nära den för en vägg med lättbetongblock eftersom den tar längre tid att 
bygga. Underhållskostnaden för en putsad fasad blir inte så stor eftersom underhållet behövs 
sällan. Den billigaste väggen kostar 1117 kr/m2 och den dyraste väggen kostar 2587 kr/m2.  
 
En tegelfasad kan ge en hög investeringskostnad, men den behöver i regel inte underhållas sedan. 
En träregelvägg med fasadtegel kostar dock inte så mycket mer än en putsad fasad. Att priserna 
varierar från 1680 kr/m2 och upp till 2767 kr/m2 beror på olika isoleringar, olika tegel, 
uppbyggnaden av väggen och olika brandklasser. Tiden för arbetarna är ungefär 2,5 timme både 
på den billigaste och på den dyraste väggen. Det billigaste alternativet är en träregelvägg. 
 
En betongfasad behöver inte mycket underhåll och långa transporter blir det inte då betong 
tillverkas i hela Sverige. Priset vid byggnation är inte det lägsta, men det kan man spara in på 
underhållskostnader.  
 
Stenfasader kostar mycket. De behöver dock inget underhåll när de väl sitter där och det håller 
väldigt länge. Ser man till att stenen bryts lokalt så blir det inga långa tunga transporter som 
kostar pengar och förstör miljön. Det är inte så lätt att arbeta med att sätta upp de tunga 
fasadstenarna, de vanligaste är 400x800x30 mm, som väger ungefär 50 kg styck.  
 
Plåtfasader bör sättas upp i färdiga sandwichelement för att bli billiga. Det kostar 557 kr/m2 
jämfört med 2898 kr/m2 för en betongvägg som bekläds med galvaniserad slätplåt. Att det blir så 
billigt beror mycket på att arbetstiden minskas så enormt. I stället för 3,4 timmar tar det bara 0,24 
timmar att sätta upp en m2 vägg. Underhållskostnaden för fasaden är även den låg, bara tvättning 
med vatten och diskmedel behövs, om inte regnet håller ytan ren. Har man hållit fasaden i bra 
skick kanske den inte behöver bytas ut förrän efter 50 år, men man kan behöva måla den efter 15 
till 20 år. Kanske behövs den bytas ut efter redan 20 år och det är ju inte så bra ur vare sig 
ekonomisk eller miljömässig synvinkel. Så en del underhåll är viktigt för att spara pengar i 
framtiden. 
 
Även om takpapp är ett billigt val av tak till en början så är livslängden ganska kort om man 
jämför med de andra alternativen. Det gör att det blir dyrt i längden. Taktegel är lite dyrare än 
papp, men har en längre livslängd och går dessutom att återanvändas och återvinnas vilket gör det 
till ett mycket bättre val. Betongpannor är billigare än tegelpannor men de är klumpigare på 
grund av sin tyngd och storlek. De kräver också mer underhåll eftersom alger kan sätta sig fast på 
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ytan. Plåt är dyrt att välja som takmaterial. Det behövs inte så mycket underhåll och de är smidiga 
att bygga med, men det kostar mycket att köpa in och lägga.  
 

9.4 Materialvalet i Ringdansen 
Valet av en putsad fasad är bra, både miljömässigt och ekonomiskt. Kanske kunde en kalkputs ha 
valts istället för en kalkcementputs eftersom cement kräver så mycket energi vid framställningen. 
Kaunapanelen verkar också vara ett bra val. Den tillverkas på många platser i Sverige av 
inhemskt trä och behöver inte lika mycket underhåll som en vanlig träpanel. Det är bra att välja 
en panel som har ungefär samma underhållsintervall som putsen så fasaden inte behöver 
underhållas i omgångar.  
 
Fönster med aluminiumbeklädnad är ett bra val eftersom de inte kräver underhåll på så länge. Det 
behövs inte tryckimpregnering av träet med skadliga ämnen och aluminiumet går att återvinna 
många gånger med lägre energiförbrukning. Kostnadsmässigt bör man också tjäna på att inte 
behöva måla och underhålla så många fönster som det innebär på en skola och i hela Ringdansen. 
Valet av fönster är också bra med tanke på U-värde och energibesparingar.  
 
Plåten till plåtpartierna är acceptabel. En ökning av inblandning med återvunnet material bör ske 
för att göra plåten mer miljövänlig. Transporterna av råvaror och färdig produkt blir många och 
långa eftersom tillverkningen sker i Luleå. Andelen tågtransporter respektive biltransporter är 
okänd, men att använda tåget så mycket som möjligt är att föredra för miljöns skull. Finns det 
andra företag som tillhandahåller liknande produkter med produktion i närheten av byggplatsen 
kan det vara bättre att köpa plåt från dem.  
 
Taket är platt och en takpapp valdes. Den har visserligen lång livslängd och kräver inget 
underhåll, men andra alternativ till tak hade varit bättre. När det ändå byggdes om kunde man ha 
passat på att bygga om taket för att komma ifrån det platta taket och takpappen. Tegelpannor på 
ett sadeltak eller något annat är bättre än det gjorda valet. En annan form på taket och andra 
material kan dock störa områdets utseende och kanske inte är ett fungerande alternativ.  
 

10 Diskussion 
Trä är miljövänligt i sin grundform, men med impregnering och behov av underhåll ofta, sjunker 
det i skalan för miljövänliga material. Ytong som tar mer energi vid tillverkningen är mer 
hälsosamt eftersom det inte kan angripas av svamp eller röta och annat som kan skada de boende. 
Att ha en vägg som enbart består av ett material, som gör klimatet inomhus behagligt utan att 
använda miljöstörande ämnen är bra. Ytterligare en fördel är att lättbetong efter husets levnadstid 
går att återanvända till nya hus, eller som ballastmaterial, jämfört med trä som, visserligen ibland 
går att återanvända, men som oftast bränns upp för energiutvinning. Träpanelfasaden är billigare 
att bygga, men underhållskostnaderna blir mycket högre än för en putsad lättbetongfasad. 
Lättbetongelementen är ganska mycket billigare än lättbetongblocken, eftersom det går snabbare 
att sätta upp väggen med färdiga element. Tänker man miljömässigt är det dock bättre med 
blocken. Det tar inte jättelång tid, och man slipper armeringsjärnen. Blocken återanvänds sedan 
som element, så i andra användningen blir det ändå element och man tjänar tid och pengar på den 
byggnaden.  
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Plåtväggar fungerar om man behandlar plåten på ett bra sätt och ser till att den kan återvinnas. 
Det är färdiga elementväggar som ska användas om man väljer en plåtfasad, annars blir det ett 
dyrt val. I aggressiva miljöer behövs material som kan stå emot angreppen och då fungerar plåt. 
Vid första anblick känns det som att det är jättemycket avfall och restprodukter vid tillverkning 
av plåt. Det blir ju dock inte så mycket om man ser till hur många m2 ett ton plåt kan täcka. Plåt 
som sätts upp är ju tunn och stora ytor kan täckas av ett ton plåt. 
 
Med tanke på vilka takalternativ det finns att välja på idag så är papp ett ganska dåligt val. Det 
har ganska kort livstid och innebär en del påfrestningar på vår miljö. Den enda fördelen är 
egentligen att det inte krävs underhåll på pappen, men det finns det andra takmaterial som inte 
heller behöver. Ska man nödvändigtvis inte ha lutning på taket är pappen dock det enda 
alternativet som fungerar bra.  
 
Vid val av fönster finns det mycket att välja på. Det är bra eftersom man då kan få precis det man 
vill ha. Ett lågt U-värde, ett fönster som utseendemässigt passar in med huset i övrigt, samt valet 
om man vill behöva underhålla fönstret eller inte. Kostnadsmässigt och arbetsmässigt så blir 
aluminiumbeklädda fönster det bästa valet. Det är dyrare i grundkostnad, men behöver inte alls 
lika mycket underhåll. Miljömässigt är det svårt att avgöra vilket som är det bästa valet. 
Aluminium är kanske inte jättebra att använda, men färgerna man behandlar träfönstret med gör 
att det valet inte blir solklart mer miljövänligt.   
 
Eftersom antalet ytterdörrar i ett hus inte är så många bör inte priset spela in vid val av dörr. Men 
dyra träslag är ofta dyra av en anledning, till exempel att det är regnskogsträ och att långa 
transporter därmed behövs för att nå tillverkningsplatsen. Att välja en stål- eller aluminiumdörr 
till en entré som används ofta är ett bra val. Ett entréparti i trä skulle behöva repareras och bytas 
ut relativt snabbt. Då är det bättre och ofta säkrare, att ha en dörr som dels inte slits så fort, men 
där även materialet kan återvinnas.  
 
Med färger är det svårt att säga bara en eller ett par färger som är bra att använda. Det behövs ju 
olika sorters färg på olika underlag. Är det inte ett nybyggt hus bör den färg eller ytbehandling 
som använts tidigare fortsättningsvis också användas, om den inte fungerat dåligt vill säga. Det 
går dock att göra vissa rekommendationer. En kalkfärg är bättre än en akrylhartsfärg till putsade 
fasader. Akrylhartsfärgen ger farligt avfall vid produktionen och den är farligare vid användning. 
Kalkfärgen innebär dock mer arbete eftersom den putsade fasaden då måste avfärgas i flera lager, 
men det kan det vara värt för att slippa obehaget från akrylhartsfärgen under arbetets gång. Även 
på betong rekommenderar Alcro bland annat akrylhartsfärg, men istället bör någon av de andra 
färgerna användas, till exempel silikatfärg eller oljefärg. 
 
Vilka underhållsintervall som behövs varierar ganska mycket beroende på vilket klimat 
byggnaden finns i. De intervall som finns angivna i litteratur är väldigt olika vilket kan bli 
förvirrande. Håller papptak vanligtvis i 25 eller 50 år och behöver de asfaltstrykas efter 8 eller 40 
år? Håller taktegel i 40 år eller i princip hur länge som helst? Ska en putsad fasad underhållas 
efter 7 eller 20 år? Att tidsintervallen skiljer så pass mycket gör att det blir svårt att avgöra vad 
som är det riktiga. Det bidrar till svårigheter med att avgöra vilka material som är ekonomiska 
och miljövänliga. Jag har dock kommit fram till en slutsats med de bästa av de material jag tittat 
på. Lättbetongblock med kalkputsad fasad, tegelpannor och aluminiumbeklädda fönster är det 
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som bäst passar in på kriterierna jag ställde upp i början. Lättbetongen har dock inte blivit rättvist 
jämförd med andra konstruktionsmaterial och det har antagligen påverkat min slutsats. Det verkar 
så bra att bara ha ett material i väggen, men det finns antagligen olika isoleringar som är både 
ekonomiska och miljövänliga ihop med andra konstruktionsmaterial. Även de andra materialen 
jag tittat på har sina olika fördelar. Beroende på förhållandena på platsen, miljömässigt och 
utseendemässigt, så finns det andra material som också skulle fungera utan alltför stora störningar 
på miljön, hälsan eller ekonomin.  
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