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Förord
Det här examensarbetet skrevs på skolan för arkitektur och samhällsbyggnad på Kungliga Tekniska
Högskolan, avdelningen för byggnadsmaterial i Stockholm. Min förhoppning är att examensarbetet
ska kunna vara till hjälp för de aktörer som väljer att utnyttja dom nya tidsbegränsade byggloven för
att bygga hållbara och flyttbara byggnader för bostadsändamål.
Jag vill tacka mina handledare Prof. Magnus Wålinder och Dr. Andreas Falk på skolan för arkitektur
och samhällsbyggnad, avdelningen för byggnadsmaterial för inspirationen och vägledningen som de
har bidragit med i arbetet, och kanske mest för att de lyckats väcka min nyfikenhet för ett hållbart
byggande i trä.
Jag vill också passa på och tacka de personer som med sin erfarenhet i specifika områden hjälpt till
med arbetet genom att bolla idéer och diskuterat vad som kan fungera i flyttbara byggnader.
Stockholm, 15 Maj, 2017
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Nino Babic

Sammanfattning
Bostadsbyggandet i Sverige står inför kommande utmaningar. Bostadsbristen ökar och många av
landets kommuner anser att de redan nu har en stor bostadsbrist. En orsak som ofta pekas ut är
tiden det tar för kommunen att arbeta fram en detaljplan. Samtidigt skärps kraven avseende
energiförbrukning för byggnader som byggs efter år 2020. Som en motåtgärd har riksdagen nyligen
röstat igenom en lag som utökar möjligheterna att utnyttja de tidsbegränsade byggloven för att
bygga tillfälliga bostäder. Tidsbegränsade bygglov kan då utnyttjas för att tillfälligt tillgodose behovet
samtidigt som kommunen kan arbeta fram en detaljplan dit byggnaderna sedan flyttas. I detta
examensarbete undersöks det hur detta skulle kunna implementera, och samtidigt bibehålla
prestandan som byggnaderna är tänkte att ha.
Syftet med detta arbete är att undersöka om KL-trä kan användas på ett tidigare outnyttjat sätt,
genom att bygga flyttbara moduler som är kompatibla med tidsbegränsade bygglov för att på ett
snabbt sätt kunna tillgodose det stora bostadsbehovet. Den stora frågan som detta examensarbete
försöker att besvara är ”Hur kan man bygga flyttbara bostadshus med KL-trä som når den nya
miljömålen som kommer år 2020?”. Målet är därför att göra en kartläggning och presentera
lösningar på de frågor och tveksamheter som kan finnas kring flyttbara byggnader med KLträstomme, både innan och efter flytt.
Trä har länge använts som ett byggmaterial i norra Europa. I Sverige förstördes många städer under
1700- och 1800-talet av bränder. För att förhindra brand och brandspridning mellan byggnader
infördes år 1874 ett förbud mot att bygga fler än två våningar i trä, ett förbud som varade i mer än
100 år. Detta ledde till att andra material utvecklades och tog stora marknadsandelar i
flerbostadshusmarknaden. År 1994 tilläts det än en gång att bygga högt i trä i samband med att
Sverige gick med i EU. Att använda trä som stommaterial har många fördelar, men innebär också
specifika områden som är viktiga att ägna uppmärksamhet. KL-trä är ett relativt nytt stommaterial i
Sverige och utvecklingen har lett till praktiska lösningar på de problem som är förknippade med
trästommar.
Genom att utnyttja fördelarna som KL-trä innebär kan flerbostadshus byggas med volymelement
som lever upp till dem krav som ställs på flerbostadshus enligt Boverkets byggregler, BBR. Fördelarna
är bland annat låg egenvikt, låg värmekonduktivitet och en trevlig arbetsmiljö. Arbetets slutsatser är
bland annat:
• För att nå ett gott resultat i hela processen är det viktigt att planeringen håller hög kvalitet.
• Stor vikt bör läggas på utformning av brandskydd och akustisk prestanda som lever upp till
kraven på platsen för det tidsbegränsade bygglovet och på återuppställningsplatsen.
• I projekteringsskedet är det viktigt att se till att de valda tekniska lösningarna är lätta att
installera och plocka isär.

Abstract
The housing construction market in Sweden is facing upcoming challenges. The housing shortage is
increasing and many of the municipalities already consider themselves to have a big housing
shortage. A reason that is often being pointed out as a problem is the time it takes for the
municipality to develop a building plan. Simultaneously the demands are becoming stricter regarding
energy consumption for housing constructed after the year 2020. As a countermeasure the Swedish
parliament have passed a law enabling temporary building permits to be used to build temporary
housing. The temporary building permits can be used to meet the demand and thus buy the
municipality some time to develop a building plan. The temporary buildings can then be relocated to
that area. The thesis examines how this could be implemented, while maintaining the performance
that the buildings are intended to have.
The aim of this thesis is to investigate whether CLT can be used in a previously untapped way.
Namely, by building movable modules that are compatible with temporary building permits in order
to accommodate the large housing demand quickly. The question that the thesis answers is “how can
moveable near zero energy demand buildings that reach the 2020 energy demands be built?”. The
goal is therefore to investigate and present technical solutions to the issues and doubts that may
exist around moveable buildings with CLT, before and after a relocation.
Wood has been common structural material in northern Europe. A lot of cities were destroyed by
fires in Sweden. To limit fire and fire spread between buildings a law was passed in 1874 which
prohibited to build more than two stories with wood, a prohibition that lasted for more than 100
years. During this time, other materials were developed and gained market shares in the multi-storey
buildings market. As Sweden joined the European union in 1994, it was once again permitted to build
tall buildings with wood. The use of wood as a structural material has many advantages but also its
own specific key issues that require attention. Cross-laminated timber (CLT) is a relatively new
structural product in Sweden. The research and development of CLT has led to practical solutions in
the areas where wooden structures are often considered to perform less good.
By utilizing the advantages that come with CLT, multi-storey buildings can be built with modular
technology that fulfils the Swedish standards. The main conclusions are:
• To reach a good result in the whole process it is of key importance that the quality is high in
the planning phase.
• Careful attention should be payed to fire protection and acoustic performance in both the
temporary location and the second permanent one. That is, on the location of the temporary
building permits and on the location to where the buildings will be moved later on.
• In the design phase it is important to assure that the chosen technical systems are easy to
assemble and disassemble.
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Trä har historiskt sett varit ett av norra Europas mest använda stommaterial. År 1874 förbjöds
det att bygga flerbostadshus med fler än två våningar i trä i Sverige för att begränsa skadorna
som kan uppkomma på grund av brand och brandspridning. Det blev i många delar av landet
vanligt att bygga 1–2 våningar med stenmaterial och 2 våningar i trä. I samband med att Sverige
gick med i Europeiska unionen togs förbudet bort och ersattes med funktionskrav. Förbudet mot
att bygga fler än två våningar i trä varade med andra ord i mer än 100 år. Under denna tid fick
andra stommaterial chansen att etablera sig och ta över marknadsandelar. Under
miljonprogrammets tid dominerade betong bostadsbyggnadsmarknaden, och än idag utgör
betongstommar mer än 80% av de nybyggda husen. När förbudet hävdes bemöttes det med
försiktighet. Mycket av fördomarna som fanns mot trä handlade om brandsäkerhet och ljudkrav,
problem som det i praktiken finns lösningar på.
KL-trä (korslimmat trä, även kallat cross laminated timber, massivträteknik, crosslam, CLT, X-lam)
är en stomprodukt som byggs upp genom att limma brädor i ett korsvis där varje nytt skikt är
orienterat 90° mot de angränsande skikten. På så sätt fås en robust skiva som klarar stora spann
och kan användas till väggar, bjälklag eller tak. I Sverige har det hittills producerats skivor med
bredden 1,2 m och i längder upp till 12 m. Två skivor kan monteras ihop för att bilda bredden 2,4
m. Till hösten 2017 kommer företaget Martinsons fabrik att kunna producera skivor med
bredden 3m. Det finns många exempel på byggnader som har byggts i KL-trä. I Sverige finns
Portvakten i Växjö med sina 8 våningar (varav 7 i KL-trä) och 8-våningshusen i Strandparken,
Sundbyberg. Utanför Sverige finns också goda exempel på byggnader uppförda i KL-trä. I Bergen,
Norge har en byggnad på 16 våningar färdigställts och i Canada byggs just nu ett hus på 18
våningar. Varav 17 i trä. KL-trä har många fördelar jämfört med betong. Det är upp till 5 gånger
lättare, lättare att arbeta med, har goda termiska egenskaper och är en kolsänka, för att nämna
några.
Boverket konstaterade i år (2017) att det råder bostadsbrist i många av Sveriges kommuner. I
255 av 290 kommuner fanns det ett bostadsunderskott (Boverket, 2017). En ökning med 72
kommuner på två år. När kommunerna själva fick bedöma sin situation påstod 250 av dem att
utbudet var bristfälligt, av främst billiga och små bostäder. Problemet är särskilt påtagligt i
storstadsregionerna och i större städer. Rådande urbanisering, en stark befolkningstillväxt och
migration till Sverige är bidragande orsaker till dagens bostadssituation, men det finns även
andra hinder. En orsak som ofta pekas ut är långa handläggningstider hos myndigheterna samt
överklaganden. Men innan någonting kan byggas måste det finnas en detaljplan. Dessa kan ta
flera år att utveckla, vilket begränsar möjligheten att tillgodose bostadsbehovet på ett snabbt
sätt.
Kommunerna kan i vissa fall ge ett tidsbegränsat bygglov. Byggnadsnämnden avgör i varje enskilt
ärende om ett tidsbegränsat bygglov ska ges eller inte (Boverket, 2016b). Med tillfälliga bygglov
är det möjligt att få bygga på allmän plats. En viktig sak att nämna är att tidsbegränsade bygglov
får ges trots att de strider mot en befintlig detaljplan.

1.2. Syfte
När vi blev 9 miljoner invånare i Sverige år 2004 beräknades det att vi inte skulle nå 10 miljoner
invånare förrän år 2027. I Sverige har vi idag, 2017, passerat 10 miljoner invånare. Enligt
1

statistiska centralbyråns prognos når vi 11 miljoner invånare år 2024. Detta ställer förstås stora
krav på samhället och inte minst på bostadsbyggandet, vilket storstadsbefolkningen kan vittna
om. Det är svårare än någonsin att slå sig in på bostadsmarknaden för unga samtidigt som
bostadspriserna fortsätter att öka. Samtidigt som höga krav ställs på att producera fler bostäder
tar planarbetet hos kommunerna tid. Därmed föddes idén med att utnyttja tidsbegränsade
bygglov och att producera flyttbara byggnader för att snabbt kunna tillgodose behovet. Det
möjliggör att byggnader kan uppföras snabbare. Tanken är att kommunerna hinner arbeta fram
en detaljplan under tiden då byggnaderna står på platsen där det tidsbegränsade bygglovet har
beviljats. När tiden sedan löper ut, och en ny detaljplan finns, så flyttas byggnaderna till en i den
nya detaljplanen anvisad plats. Det här kräver god planering och förståelse för vilka
begränsningar som finns på byggnader, vägar och annat som rör byggandet.
KL-trä är en relativt ny produkt på den svenska marknaden. I takt med att energikraven skärps,
medelsvensken blir allt mer miljömedveten och bostadsbristen ökar ställs allt högre krav på de
byggnader som vi bygger. Det mest miljövänliga som kan göras är att låta bli att producera vilket
den rådande bostadssituationen inte tillåter. Nästa steg är att återanvända. KL-trä är en bra
kandidat för detta eftersom det är tåligt i både drag och tryck. Det ger en robust konstruktion
som möjliggör en upprepningsbar montering, demontering och transport av volymelement.
Tidigare var det vanligt att medvetet bygga hus som var lätta att ta isär. Det var vanligt att mark
och byggnader delades upp efter arv, nya infrastrukturprojekt krävde att byggnader revs eller
flyttades eller att en ny byggnad skulle uppföras på platsen där den gamla stod. Istället för att
riva och på så sätt låta de material som använts gå till spillo kan byggnaden istället flyttas.
Genom att flytta en byggnad möjliggörs fortsatt brukande. När flerbostadshus började bygga i
större skala försvann denna praxis. I detta examensarbete undersöks det hur detta skulle kunna
återimplementera, och samtidigt bibehålla prestandan som byggnaderna är tänkte att ha. Syftet
med detta arbete är att undersöka om KL-trä kan användas på ett tidigare outnyttjat sätt, genom
att bygga flyttbara moduler som är kompatibla med tidsbegränsade bygglov för att på ett snabbt
sätt kunna tillgodose det stora bostadsbehovet.

1.3. Målformulering
Den stora frågan som detta examensarbete försöker att besvara är ”Hur kan man bygga flyttbara
bostadshus med KL-trä som når den nya miljömålen som kommer år 2020?”. Målet är därför att
göra en kartläggning och presentera lösningar på de frågor och tveksamheter som kan finnas
kring flyttbara byggnader med KL-trästomme, både innan och efter flytt. Målet är också att
redovisa vad som är viktigt att tänka på i varje del om byggnaden ska vara flyttbar. Speciellt fokus
kommer att ägnas vissa områden som idag är viktiga för en byggnads prestanda och säkerhet.
Dessa innefattar, men är inte begränsade till:
•
•
•
•
•
•
•

träets beständighet mot olika nedbrytningsmekanismer
energiprestanda
enkelhet i montering och nedmontering
konstruktionslösningar
Installationstekniska lösningar
brandsäkerhet
Akustisk prestanda

1.4. Avgränsningar
I princip varje byggnad är på något sätt flyttbar. I detta arbete anses en byggnad vara flyttbar om
hela eller stora delar av den bärande stommen kan återanvändas efter en flytt. Material som
tillkommer därutöver kommer också att behandlas ur ett perspektiv som syftar till att försöka
2

återanvända så mycket som. Med träbyggnad avses här endast byggnader med stommar av
korslimmat trä (KL-trä). Lättbyggnadssystem exkluderas därmed trots att de annars faller i
samma kategori. Arbetet fokuserar endast på volymelement av KL-trä och därmed exkluderas
det idag (i Sverige) vanliga byggsystemet med planelement av KL-träskivor. Kostnadsaspekter
kommer inte att behandlas i detta arbete mer än i enstaka fall, exempelvis då det rör sig om
underhållsintervall och liknande. Några kalkyler på hur mycket det skulle kosta att bygga med
volemselement kommer alltså inte att presenteras.

1.5. Metod
För att redovisa lösningar på problem och viktiga saker att tänka på vid byggande av flyttbara
byggnader i KL-trä gjordes inledningsvis en litteraturstudie. Flyttbara byggnader för
bostadsändamål är inte en vanlig företeelse i Sverige längre. Däremot börjar KL-trästommar bli
vanligare och volymelement är vanliga. Med stöd av olika handböcker och webbaserade resurser
kunde olika alternativ presenteras och beskrivas.
I delarna som innehåller funktionskrav har först de svenska kraven i BBR studerats. Sedan har en
litteraturstudie gjorts för att beskriva lösningar som lever upp till kraven. Litteraturstudien i
dessa delar består av handböcker och publikationer från olika institutioner. I delar där relevant
information har varit svår att hitta har sakkunniga och specialister kontaktats för
informationsinsamling.
För att ta reda på hur de nya tidsbegränsade byggloven är tänkta att fungera har publikationer
från boverket från 2016 och 2017 och propositionen (Prop 2016/17:137) från regeringen
studerats. Anställda på stadsbyggnadskontoret i Stockholm har kontaktats för att förtydliga vissa
aspekter. Boverkets publikationer har också använts för att studera de kommande kraven på
energiprestanda för byggnader.

3
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2. Historia
Förr var det vanligt att bygga hus som med enkelhet kunde flyttas (Gudmunsson, 2006). Mycket
av byggnadstekniken hade fokus på att säkerställa enkel demontering och återuppbyggnad. Ett
exempel på detta är fönster och dörrar som ofta bara kilades fast. Detta möjliggjorde justering
om huset skulle röra på sig. Timmerhus är goda exempel på sådana byggnader, eftersom de är
ett typexempel på byggnader som är lätta att montera ned och transportera. Eftersom fokus
lades på att utforma detaljerna för att göra detta möjligt innebar det att nästan inget material
gick till spillo.
När en byggnad flyttas idag beror det ofta på kulturhistoriska eller ekonomiska värden.
Anledningen till att vi har så många gamla hus som är väl bevarade är för att de underhållits
effektivt. Exempelvis gjordes bedömningen att det var mer värt att flytta Kiruna än att riva och
bygga upp det på nytt. Visserligen flyttas inte alla byggnader, men en stor del av dem. I andra
lägen innebär en byggnads historia och anor ett värde som är värt att bevara. Många av dessa
byggnader flyttas endast om de är rivningshotade eftersom en flytt kan innebära skador och en
kulturhistorisk värdeminskning (Gudmunsson, 2006). Alla byggnader är dock inte lika lätta att
flytta som timmerhus. En reglad vägg är exempelvis inte lika att ta isär som en knuttimrad vägg.
Ändå övergick branschen från att bygga massiva träväggar till att använda regelväggar. Efter
andra världskriget, då jakten efter tid och pengar började spela en större roll, fick begreppet
”industrialisering” en annan mening. Allt är relativt, den fabrikstillverkade tegelstenen är en
industrialisering av den tidigare handslagna tegelstenen (Lidelöw, et al., 2015). Under
miljonprogrammets tid innebar industrialisering en hög grad av prefabricering, medan det idag
mer handlar om att rationalisera byggprocessen och levererar byggnader som lever upp till
kraven, på ett effektivt sätt.
Brand har alltid varit ett orosmoln vid husbyggnad. Under 1700- och 1800-talet byggdes det
oftast utan en reglerat och systematisk teknik för brandsäkerhet och brandspridning. Husen
byggdes tätt ihop, konstruktionerna var ofta inte isolerade vilket möjliggjorde brandspridning,
material som var lättantändliga användes i stor utsträckning och dåtidens brandkår hade
begränsade medel (Östman, 2016). Under 1800-talet förstördes många städer på grund av dessa
faktorer. För att förhindra bränder och brandspridning stiftades det lagar om vad som fick och
inte fick byggas. Byggnader med trästomme i fler än två våningar förbjöds. Trä är trots allt ett
utmärkt bränsle, under rätt förutsättningar. För att trä ska vara ett effektivt bränsle behöver det
vara torrt och helst finfördelat. 1994 ändrades regelverket och det tilläts än en gång att bygga
högt i trä, detta efter att funktionsbaserade krav införts istället för materialbaserade krav.
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3. Teoretisk bakgrund – Materialet trä
3.1. KL-träets uppbyggnad
Korslimmat trä, KL-trä, byggs upp genom att limma ihop hyvlade brädor av gran eller tall i ett
korsvis mönster. Varje lager är orienterat 90 grader till angränsande lager. På så sätt skapas en
skiva av solitt trä. Dagens produktion möjliggör element som är 1,2 m breda, men Martinsons har
investerat i en ny fabrik som kommer att kunna producera element som är 3 meter breda. Detta
kommer att göra det möjligt att ytterligare utnyttja den låga vikten på ett effektivare sätt och
leverera större element.

3.2. Fysiska egenskaper
Trä har många fördelar över andra material, men vissa specifika områden är viktiga att ägna
speciell uppmärksamhet åt. Densiteten på trä (furu) är ungefär 400-500 𝑘𝑔/𝑚3 . Betong, som
idag är det dominerande materialet i flerbostadshus, har en densitet på ungefär 2400 𝑘𝑔/𝑚3 .
Träets låga vikt har gjort det möjligt att bygga volymelement. Ett volymelement innebär att ett
helt rum eller en hel lägenhet levereras till byggplatsen i ett stycke. Att större element kan lyftas
innebär i praktiken en kortare produktionstid vilket i sin tur innebär ekonomiska besparingar.
En annan sak som gör KL-trä till ett lämpligt material för flyttbara byggnader är att trä är
lättbearbetat. Det krävs därmed sällan specialiserad utrustning för att göra håltagningar,
trimning eller kapning. När en byggnad projekteras är det viktigt att utforma den på ett sätt som
underlättar installation. Ofta kommer installationer redan fördragna i enheterna när de levereras
till byggarbetsplatsen. På plats sker oftast endast montering och anslutning. Om en byggnad
flyttas efter att ha varit i bruk behövs kanske vissa modifieringar för att få saker att fungera på
den nya platsen. Att använda trä som stommaterial är av den anledningen fördelaktigt eftersom
det erbjuder mer flexibilitet än betongväggar och -bjälklag.
Värmekonduktiviteten hos trä är 𝜆 = 0,14 𝑊/𝑚2 𝐾 medan den hos betong är 𝜆 = 1,7 𝑊/𝑚2 𝐾.
Trä har med andra ord bättre värmeisoleringsförmåga än betong, vilket kan innebära att
väggtjocklekar kan reduceras i de fall då det är energibehovet som är dimensionerande. I
framtiden då det nya EU-direktivet börjar gälla kan denna egenskap utnyttjas för att bygga
energisnålare byggnader.

3.3. Nedbrytningsmekanismer
Eftersom trä är ett biologiskt nedbrytbart material och ingår i naturens egna kretslopp finns det
en mängd olika nedbrytningsmekanismer som bryter ner träet. Det är viktigt att förstå hur dessa
fungerar och under vilka betingelser dessa kan utgöra ett hot mot byggnadsmaterialet. Många av
de vanligaste problemen kan undvikas genom att ha dessa i åtanke när ett hus utformas. För att
förhindra de problem som kan uppstå och på så sätt försäkra sig om att träprodukterna får en
lång livslängd är det också viktigt att veta hur trä är uppbyggt. Exempelvis räcker det med ett par
veckor innan obehandlat trä börjar brytas ner (Williams, 2005). Om ett skydd då skulle appliceras
i efterhand, till exempel genom att applicera ett färgsystem, skulle färgen börja flagna och
spricka tidigare än förväntat. Materialet trä utgörs huvudsakligen av tre vedpolymerer, cellulosa,
hemicellulosa och lignin (Munoz-Dorado, et al., 2002). Ungefär 45 % av torrvikten utgörs av
cellulosa, 25–30 % av hemicellulosa och 20–30% av lignin. Därtill tillkommer några viktprocent
kåda, till exempel fett, proteiner och stärkelse. Olika nedbrytningsmekanismer angriper olika
delar av träet.
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3.3.1. UV-strålning
När obehandlat trä utsätts för UV-ljus från solen bryts det ned. Nedbrytningsprocesserna är
oxidation och fotokemisk nedbrytning. När solljus angriper trä är det ytan som bryts ned
(Williams, 2005). Nedbrytning med UV-strålning kännetecknas vanligen av en grånande yta.
Om processen får fortgå kommer fibrerna så småningom att lossna från ytan och ställa sig
utåt, detta kallas fliskritning. Anledningen till detta fenomen är att UV-ljuset angriper ligninet
som håller ihop träfibrerna (Träguiden, 2003a). Fibrerna som lossnat från ytan kan sedan
erodera bort (Williams, 2005). Processen är dock långsam vilket begränsar denna
nedbrytningsmekanism till en visuell byggskada. Det kan ta upp till 100 år att reducera en
brädas tjocklek med 5–6 mm. Det är dock viktigt att tänka på att flera
nedbrytningsmekanismer kan verka samtidigt. Exempelvis är det inte ovanligt att de
utstickande fibrerna angrips av mjöldagg.
3.3.2. Mikroorganismer
Till denna kategori räknas bakteriella angrepp och svampangrepp (mögel och röta).
Bakteriella angrepp angriper oftast trä med högt fuktinnehåll (Morris, 1998). Bakterier är
sällan ett stort bekymmer eftersom nedbrytningshastigheten är relativt låg. Däremot är det
viktigt att ägna uppmärksamhet åt mögel- och rötsvamp. Det finns många olika typer av
mögel som kan drabba en byggnad. Mögel är ofarligt ur ett hållfasthetsperspektiv men kan
vara skadligt för den mänskliga hälsan, varför det är viktigt att undvika förhållanden där
mögel trivs. De vanligaste hälsoproblem som orsakas av mögel drabbar andningsvägarna och
kan leda till en förhöjd risk för astma (Hillås, 2002). Mögel, till skillnad från rötsvampar kan
växa på oorganiska ytor (Svensk Trä, 2017a). För att mögel ska kunna växa behöver det
näring, syre, värme och en viss relativ fuktighet (RF). Den relativa fuktigheten som krävs är
olika för olika mögelsorter men normalt sett brukar den kritiska relativa fuktigheten vara på
75 % under förutsättning att temperaturen är tillräckligt hög.
Blånad orsakas av svamp som växer in i träet och orsakar missfärgning (Svensk Trä, 2017a).
Den påverkar inte heller hållfastheten men ökar permeabiliteten i träet, så att vatten har
lättare att tränga in, vilket i sin tur kan leda till annan mikrobiell tillväxt. Till skillnad från
mögel, som går att skrapa eller hyvla bort, växer blånad in i träet. Oftast orsakas blånad av
förvaring vid fuktiga förhållanden.
Rötsvampar, till skillnad från mögel, påverkar hållfastheten (Svensk Trä, 2017a). De förändrar
även träets utseende och form. Figur 1 visar vilka förhållanden som måste sammanfalla för
att röta ska inträffa. Rötsvampar livnär sig på cellulosan, hemicellulosan eller ligninet som
träet består av. Detta kan underlätta identifieringen av vilken sorts röta det är eftersom
nedbrytningen ofta följer olika karakteristik beroende på vilken svamp som angripit träet. Vid
rötrisk och rötangrepp talas det om fuktkvot istället för relativ fuktighet (som i fallet med
mögel). Detta eberor på att röta kräver tillgång till fritt vatten. Fritt vatten uppträder när
träet är mättat (när fibermättnadspunkten är nådd), vilket kan variera något, men generellt
sett ligger den på runt 30 %. Röta är den farligaste typen av mikrobiellt angrepp men också
den lättaste att förhindra. Så länge träet inte utsätts för långvarig uppfuktning finns det ingen
risk för röta, vilket undviks genom god praxis och genomtänkt konstruktionslösningar. I de
fall träet måste exponeras med risk för röta kan det skyddas genom olika behandlingar
(träskydd).
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Figur 1: När olika faktorer sammanfaller uppstår risk för röta. Bildkälla: svenskt trä, 2017

De vanligaste typerna av röta är brunröta, vitröta, mjukröta och äkta hussvamp. Brunröta
angriper främst cellulosan i barrträden, men har också en tendens att påverka ligninet
(Morris, 1998). När en träbit angrips av brunröta spricker den både längs och tvärs
fiberriktningen vilket lämnar ett distinkt mönster. Träet krymper allt eftersom cellulosan
försvinner. Vitröta angriper oftast lövträd. Av vitröta förstörs både cellulosan och ligninet.
Vitröta känns igen på den bleka färgen. Mjukröta angriper cellulosan och hemicellulosan mer
än ligninet (Andersson, 2014). Likt brunröta lämnar mjukröta kuber. Mjukröta påverkar också
porositeten i trä. Fuktigt trä kan kännas mjukt medan torrt trä lätt smular sönder. Äkta
hussvamp tillhör brunrötesvamparna. Vid rätt förutsättningar kan den breda ut sig mycket
fort (Anticimex, 2016). Då den relativa fuktigheten är hög, vilket kan vara vanligt på vindar
och i krypgrunder, kan den äkta hussvampen tillgodogöra sig fukten från luften genom att
absorbera denna och avsöndra vattendroppar från sina myceler. Den kan med andra ord
skapa sina egna förutsättningar för att breda ut sig. Hussvampen angriper cellulosan, vilket
påverkar hållfastheten i träet.
3.3.3. Insektsangrepp
I Sverige finns det ett antal arter som angriper trä. De är ofta lätta att känna igen eftersom de
lämnar olika avtryck i träet. Bland de värsta träförstörarna finner vi husbocken, hästmyran
och den strimmiga trägnagaren.
Husbocken livnär sig på torrt trä och finns framförallt i vindar (Träguiden, 2003b).
Husbockens larver borrar gångar i träet och håller sig helst borta från träytan vilket gör att
angrepp kan vara svåra att upptäcka. Ett kännetecken för ett angrepp är att de lämnar ovala
hål efter sig (5-8 mm stora) när den färdiga insekten lämnar träet. Hålen är orienterade längs
fiberriktningen. Husbocken trivs i torrt virke och i temperaturer på 25 ℃ och uppåt. För att
undersöka om en träkomponent är angripen går det att knacka på den och lyssna efter ett
ihåligt ljud eller tälja lite på ytan. Ibland kan även träspån påträffas under den angripna
trädelen. Larverna producerar också ett skrapande ljud när de äter på träet, vilket kan höras
under rätt förutsättningar. Husbocken trivs bäst i furu- och granvirke. Larvstadiet kan variera
och ligger oftast mellan 1–12 år (Victoria, 2016).
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Figur 2: Husbockens utbredning i Sverige. Bildkälla: Träguiden, 2003b

Strimmig trägnagare trivs bäst i utrymmen med hög relativ fuktighet, varför de sällan träffas
på i normalt uppvärmda lokaler (Träguiden, 2003b). De lämnar liknande hål och gångar efter
sig som husbocken vilket göra att de är lätta att förväxla. Den strimmiga trägnagarens hål är
dock mindre än husbockens, ca 1,5–2 mm i diameter.
Hästmyran är den insekt som orsakar störst skada i Sverige (Träguiden, 2003b). Myrorna
finns i hela landet och kan bli upp till 30 mm långa. Myrorna angriper både friskt och
rötskadat virke och kan till skillnad från ovan nämnda arter också angripa tryckimpregnerat
virke.
3.3.4. Brand
Hur snabbt trä bryts ner på grund av brand beror på fuktkvot, densitet, ytråhet och
dimensioner (Träguiden, 2003c). Nedbrytningen beror också på vilken temperatur som träet
utsätts för. Vid temperaturer under 200 ℃ går nedbrytningenlångsamt. Det är främst
obrännbara gaser (koldioxid och vattenånga) som bildas vid dessa temperaturer. Det bildas
även myrsyra, kolmonoxid och oxalaldehyd (Dietenberger & Hasburgh, 2016). Vid 130 ℃
börjar lättflyktiga organiska föreningar (VOC) att frigöras. I temperaturintervallet 150–200 ℃
börjar extraktivämnena att förstöras. Om temperaturen ökar till 200–300 ℃ börjar pyrolysen
bli påtaglig, speciellt för syrefria delar av träet under förkolnade ytskikt. Vid pyrolys avges
gaser och kvar blir ämnen i fast eller flytande form. Vid förbränning som orsakas pyrolys av
biomassa avges gaserna och lämnar kvar kol och tjära. Hemicellulosa pyrolyserar vid 200–
300 ℃ och ligninet vid 225–450 ℃. Cellulosan pyrolyserar inte mycket i detta
temperaturintervall men den termiska nedbrytningen kan tillta om vatten, syre eller olika
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syror finns närvarande. I temperaturintervallet 280–500 ℃ bildas mer och mer antändliga
gaser (Träguiden, 2003c). Dessa gaser brinner utanför träet om syre finns tillgängligt. Vid
temperaturer över 500 ℃ börjar kolet att glöda. Vid en fullt utvecklad brand är
förkolningshastigheten 0,6–1,0 mm/minut.
Tre olika zoner i träet kan identifieras vid fullt utvecklad brand. Längst ut finns kolskiktet.
Detta skikt isolerar resten av träet från branden. Innanför kolskiktet finnes pyrolyszonen. I
denna zon är hållfastheten försumbar (plastisk zon). Detta skikt är dock endast några få
millimeter tjockt. Innanför pyrolyszonen är träet friskt och intakt. En egenskap som trä
besitter är att hållfastheten är i stort sett oförändrad innanför pyrolyszonen. Denna
egenskap går att utnyttja vid utformandet av brandskyddet. Eftersom
inbränningshastigheten är förutsägbar kan dimensionerna på de bärande delarna ökas för att
på så sätt säkerställa att ett visst byggelement klarar ett helt brandförlopp (eller det REI-krav
som ställs).
3.3.5. Kemikalier
Trä har bra beständighet mot kemikalier i pH-värden mellan 2 och 10. Det är därför vanligt
att trä används som stommaterial och i vissa rörledningar i aggressiva miljöer (Träguiden,
2003d).

3.4. Fukt
3.4.1. Hur trä påverkas av fukt
Trä är ett anisotropt material, det vill säga det har olika egenskaper i olika riktningar. Vid
uppfuktning eller uttorkning ändras träets dimensioner beroende på fuktkvot. Tre olika
riktningar kan identifieras, nämligen
o
o
o

längs fiberriktningen (längled) – volymändring ca. 0,3 %
tvärs fiberriktningen (radiellt) – volymändring ca. 4 %
tangentiellt fiberriktningen – volymändring ca. 8 %

Figur 3: Träet riktningar med dimensionsändringar Bildkälla: Svenskt Trä
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Trä är ett hygroskopiskt material, vilket innebär att det har en förmåga att ta upp, lagra och
avge fukt (vattenånga) beroende på den omgivande luftens relativa fuktighet (RF). Termen
fukttillstånd används för att beskriva fuktinnehållet i trä och kan antingen uttryckas som
fukthalt eller fuktkvot. När omgivningens RF ändras kommer därför träets egenskaper att
påverka på grund av denna hygroskopi. På grund av trögheten kommer inte hela träbitens
fukttillstånd att ändras direkt, utan förändringen sker över tid. Detta leder till att träet
utsätts för inre spänningar och skjuvningar, vilket kan både förändra en träbits form och leda
till sprickbildningar. En tumregel som kan användas för att förutspå hur en massiv träbits
form kommer att ändras är att årsringarna vill räta ut sig. Detta gäller även vid ickefuktbetingade formförändringar (såsom tjurved, ungdomsved eller växtvridhet). I figuren
nedan illustreras vanliga sådana formförändringar i trä.

Figur 4: Vanliga formförändringar i trä på grund av ändrat fuktinnehåll. Bildkälla: Träguiden

Formförändringar är dock inte en lika stora i KL-trä som i massivt virke. När brädorna limmas
ihop i ett korsvis mönster resulterar det i att den färdiga produktens tvärsnitt innehåller bitar
med olika träriktningar. Varje planka hjälper angränsande lager att hålla formen eftersom
fiberriktningen är orienterad 90 grader, och att expansionen är olika beroende på
fiberriktning. Därför är formstabiliteten i KL-trä högre än i massivt virke. Fuktrörelser och
fiberriktningar är en egenskap som är viktig att beakta vid byggande. Om detta inte tas höjd
för kan de krafter som uppstår leda till oanade konsekvenser. Ett exempel när detta bör
beaktas är när byggnadsdelar som behöver tillåta vattenavrinning används (exempelvis ett
bågunderstycke på ett fönster).
Träet sväller bara upp till fibermättnadspunkten vid vilken fuktkvoten är cirka 30 %. Om mer
vatten tillsätts efter fibermättnadspunkten börjar cellerna att fyllas med fritt vatten. Det är
alltså i området där fuktkvoten ligger mellan 0–30 % som svällning och krympning sker.
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Figur 5: Svällning och krympning som funktion av fuktkvoten. Bildkälla: Svenskt Trä

3.4.2. Fukttransport
Materialet trä strävar hela tiden efter att uppnå samma relativa fuktighet som omgivningen.
Det är därför viktigt att känna till hur fukten transporteras i träet för att förhindra problem
som kan dyka upp vid de olika byggfaserna. Fukt kan transporteras i trä på två olika sätt
nämligen genom diffusion och genom konvektion.
Fuktdiffusion uppstår då det är skillnad i ånghalt mellan konstruktionens båda sidor. Det
leder till att fukten rör sig från den högre koncentrationen till den lägre för att jämna ut
skillnaden i ånghalt.

Figur 6: Fuktdiffusion sker eftersom ånghalten är högre på vänster sida. Bildkälla: kgbse.se

Fuktkonvektion uppstår då det råder skillnad i tryck på konstruktionens båda sidor. Fukten
transporteras då genom otätheter i konstruktioner. Oftast är skadorna på grund av
fuktkonvektion allvarligare än i fallet med fuktdiffusion (Träguiden, 2003e).

Figur 7: Fukttransmission sker genom otätheter på grund av tryckskillnader. Bildkälla: kgbse.se

Fuktproblem är bland de vanligaste problemen som drabbar byggnader. Det är därför viktigt
att tänka på tätskiktens placering och installation. Ett effektivt tätskikt är diffusionstätt.
Skarvar och genomföringar bör göras enligt leverantörens anvisningar för att försäkra sig om
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att tätskikten uppfyller sin funktion. För att förhindra fuktkonvektion i fuktiga utrymmen kan
ett undertryck skapas i utrymmet genom frånluftsventilation.
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4. Tidsbegränsade bygglov
4.1. När får ett tidsbegränsat bygglov ges?
För att kommunen ska kunna ge ett tidsbegränsat bygglov måste vissa kriterier vara uppfyllda.
Till skillnad från permanent bygglov där kommunen måste ge bygglov om kriterierna uppfylls, får
här kommunen ge avslag om den tänkta åtgärden anses vara olämplig (Boverket, 2016c). Ett
tidsbegränsat bygglov får endast ges om det inte uppfyller samtliga kriterier för ett permanent
bygglov. För att en åtgärd ska kunna anses vara tillfällig måste den som söker ett tidsbegränsat
bygglov bevisa att det finns ett tillfälligt behov. Samtidigt måste en plan finnas som redovisar hur
detta behov kommer att lösas innan det tidsbegränsade bygglovet löper ut. Omfattningen av
utredningen varierar från fall till fall och i dagsläget finns inga domar från mark- och
miljööverdomstolen som klarlägger frågan. Det mest realistiska är att visa att behovet av
bostäderna kommer att försvinna, minska till en nivå som redan tillgodoses av permanenta
åtgärder eller som kommer att lösas genom åtgärder som håller på att genomföras medan det
tidsbegränsade bygglovet pågår (Boverket, 2016b). Ett exempel är rättsavgörandet P 3558–14
från mark- och miljödomstolen i Växjö där byggnadsnämnden hade beviljat studentbostäder i
form av moduler. Mark- och miljödomstolen ansåg att behovet inte var bevisat tillräckligt och
upphävde därmed bygglovet.
Vilka krav i plan- och bygglagen som behöver uppnås gällande bygglov är upp till
byggnadsnämnden att bestämma. Byggnadsnämnden väger besvären mot nyttan och avgör om
ett tidsbegränsat bygglov ska beviljas (Boverket, 2016b). Ett tidsbegränsat bygglov får ges för
högst 10 år, där den sökande sedan kan begära att få det förlängt med 5 år. Om tiden för det
tidsbegränsade bygglovet löpt ut eller inte förlängts så anses bygget vara lovpliktigt och därmed
ett svartbygge.
Ett tidsbegränsat bygglov kan inte ges om marken behöver tas i anspråk för det i detaljplanen
avsedda ändamålet. En annan förutsättning som styr i dagsläget är huruvida en byggnad är
praktiskt eller ekonomiskt möjlig att riva (Boverket, 2016b). Vad detta innebär i praktiken är att
tidsbegränsade bygglov inte ges för byggnader som kräver komplicerad grundläggning (t.ex. i
form av pålning) eller om byggnader i sig är komplexa. En bedömning måste alltså göras om det
är godtagbart att riva byggnaden. Med tanke på dessa faktorer är byggnader i KL-trä lämpliga att
användas med tillfälliga bygglov. Om markbärigheten är låg är den förhållandevis låga egenvikten
gynnsam. Kravet att en byggnad ska vara ekonomisk och tekniskt rimlig att avveckla borde
rimligtvis kunna tillgodoses genom en flytt av byggnaden.

4.2. Nya tidsbegränsade bygglov
Nyligen beslutade riksdagen om en lagändring i de tidsbegränsade byggloven. Lagändringen 9
kap PBL 33 a § trädde i kraft 1 maj 2017 och upphör att gälla 1 maj 2023.
För nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder får ett
tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det, platsen kan återställas
och åtgärden uppfyller någon förutsättning enligt 30–32 a §§.
Ett sådant bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran
förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte
överstiga femton år. Lag (2017:266).

Tillägget avser byggnader för bostadsändamål och en viktig skillnad mot den mer
övergripande 9 kap PBL 33 § är att inget nämns om att åtgärden avses pågå under
en begränsad tid. Vad det betyder i praktiken är att så länge marken kan återställas
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och någon förutsättning uppfylls enligt 30–32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov
ges. Byggnaderna kan med andra ord flyttas från platsen istället för att rivas. I
propositionen (2016/17:137) beskrivs också att många remissinstanser anser att
ordet ”flyttbar” bör förtydligas med hänsyn till vad det innebär i
grundläggningsfrågor. Ett av kraven som tidigare varit svårt att bevisa, nämligen
att det tänkta bygget ska tillgodose ett tillfälligt behov, finns inte med i den nya 9
kap PBL §33 a. Dessutom får alla förutsättningar för ett permanent bygglov vara
uppfyllda i den nya. Figur 8 visar skillnaderna mellan de vanliga tidsbegränsade
byggloven och tillägget §33 a.

Figur 8: Skillnader mellan 9 kap PBL §33 och §33a. Bildkälla: Boverkets webbseminarium om tidsbegränsade bygglov, 2017
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5. Miljömässig hållbarhet
5.1. Förnybarhet
En resurs kan anses vara förnybar om den ständigt fylls på (Skogsaktuellt, 2009). Trä är ett
material som både är förnybart och återvinningsbart. Figur 9 visar att Sverige har vi ett ökande
skogsbestånd. I Sverige bedrivs överlag ett certifierad och hållbart skogsbruk. Samhällets behov
ska tillgodoses samtidigt som miljö och biologisk mångfald ska värnas om. Ett resultat av detta är
att landstinget kontinuerligt utvärderar skogar och bestämmer om dessa ska biotopskyddas eller
om de har något bevaringsvärde. Av Sveriges totala yta som är cirka 41 miljoner hektar är ca 23
miljoner hektar så kallad produktiv skogsmark (SLU, 2016). Med produktiv skogsmark avses mark
som är lämplig för skogsbruk och som inte används till något annat. Virkesförråd är en term som
används för att beskriva en skogs virkesinnehåll av ved. Det svenska virkesförrådet har stadigt
ökat sedan 1900-talets början (SLU, 2016). Idag uppgår förrådet till cirka 3000 miljoner
kubikmeter. Arealen produktiv skogsmark har inte ändrats avsevärt, däremot har virkesförrådet
stadigt ökat vilket innebär en förtätning av skogarna.

Figur 9: Avskogning och nettoökning 2014. Bildkälla: Paperbox, 2017

5.2. Bundet kol
Träden använder fotosyntesen för att omvandla vatten, solljus och koldioxid till druvsocker och
syre. Genom denna process lagras kolet från koldioxiden i trädet. Processen innebär att kolet
förblir bundet i träden tills det frigörs igen. Många av industrierna arbetar aktivt med att
reducera sitt ekologiska fotavtryck bland annat för att förhindra den globala uppvärmningen.
Byggbranschen är inget undantag. I dagens Sverige blir det alltmer viktigt att hålla en god
ekologisk profil. Många av byggföretagen driver program och använder olika verktyg för att
försöka minska sin påverkan på miljön. Klimatpåverkan från olika byggprocesser stod år 2012 för
ca 17 procent av Sveriges rapporterade utsläpp av växthusgaser (IVA, 2014). I en detaljstudie av
flerbostadshuset Blå Jungfrun konstaterades att 84 % av koldioxidutsläppen i bygget kom från
materialtillverkning där 50 % av dessa utgjordes av betongframställning (Delaryd & Baltscheffsky,
2011). Materialen som används i byggnader utgör en stor del av energin, utsläppen och avfallet i
byggsektorn. Arbetet med att effektivisera byggprocessen och begränsa användandet av
miljöfarliga byggmaterial finns hos alla de stora byggbolagen.
Eftersom KL-trä är en träprodukt innehåller det bundet kol. Tillverkning av KL-trä innebär dock en
del koldioxidutsläpp. I tillverkningsprocessen orsakar maskiner, transporter, sågverk och liknande
aktiviteter ut koldioxidutsläpp, men nettot är fortfarande positivt. När produkten är klar för
leverans finns det 718 kg bundet kol i 1 kubikmeter KL-trä (Martinsons, 2016a). Kolet förblir
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bundet i stommaterialet så länge byggnaden är i användning. När byggnadens livstid är över finns
det några alternativ. Om stommen är i gott skick kan den exempelvis återanvändas till andra,
mindre byggnader. Träet kan teoretiskt sett användas för att producera andra träprodukter så
som byggskivor, träullsplattor eller möbler. Detta skulle dock innebära att den uttjänta stommen
behöver transporteras till ett sågverk där den processas till en ändamålsenlig produkt. Detta kan
i sig innebära logistiska problem och ur ett byggföretags perspektiv kanske det inte är värt
arbetet. Ett kanske rimligare alternativ är att energiåtervinna det. Vid fullständig förbränning
skulle då det kolet som är bundet i produkten att frigöras igen. Energin i KL-träet skulle dock gå
att ta tillvara på och på så sätt bespara planeten de resurser som annars skulle krävas för att
producera en lika stor mängd energi (exempelvis genom elimport).
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6. Energiprestanda
6.1. Nya regler för energiprestanda år 2020
EU-direktivet innebär att alla nybyggda byggnader efter år 2020 ska vara nära
nollenergibyggnader. Offentliga byggnader ska vara nära nollenergi redan efter år 2018. Vad nära
nollenergi innebär är upp till varje EU-land att bestämma själva. I Sverige har boverket fått
uppgiften att föreslå en definition av energiprestanda och var systemgränserna ska dras. Tanken
är att de skärpta kraven ska driva på utvecklingen och öka andelen förnyelsebar energi som
används i hushållen. Det är endast en liten del av det byggda beståndet som är nybyggnationer,
varför en förändring i förbrukad energi först kommer att märkas efter en viss tid (Boverket,
2015). En skärpning av energikraven ställer utmaningar på byggandet, och mångas rädsla är att
de nya kraven blir alltför ambitiösa vilket resulterar i att byggnadstakten sänks. Boverket menar
dock att merkostnaden som de nya kraven innebär kommer att leda till en teknisk utveckling och
positiva samhällsekonomiska effekter över tid och motväga den initiala merkostnaden.
Boverkets undersökning resulterade i ett antal energinivåer och därtill hörande konsekvenser.
Undersökningen visade att det finns utrymme för förbättringar med svaga negativa konsekvenser
ur kostnadssynpunkt. Resultaten från undersökningen redovisas i Tabell 1. Dagens krav för icke
elvärmda flerbostadshus i zon III ligger på 90 kWh/m2/år. Det slutliga förslaget från Boverket
ligger på 50 kWh/m2/år. En skärpning på 44%. Boverket har dock fått mothugg från bl.a. Sveriges
byggindustrier som istället föreslår en skärpning till 65–70 kWh/m2/år. Vad kraven till slut
hamnar på är upp till regeringen att bestämma.

Tabell 1: Boverkets analys av vad olika energinivåer skulle innebära för svenskt byggande. Bildkälla: Boverket, 2015

En byggnads energiprestanda styrs av många saker. Ofta delas energiförbrukningen upp i två
segment, byggskede och bruksskede. Bruksskedet står för ungefär 85 % av den totala
energiförbrukningen (Johansson & Karlsson, 2007). Om byggnaderna dessutom ska vara flyttbara
krävs det att lösningarna för en god energiprestanda fungerar såväl före som efter flytt. Vissa
parametrar är mer eller mindre beroende av byggnadsplatsen. Till dessa hör till exempel
byggnadens orientering, vind- och väderförutsättningar och närliggande bebyggelse.
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6.2. Energitillskott
Energitillskotten som finns i byggnader kan delas upp i två kategorier, aktivt tillförd energi och
passivt tillförd energi. Det finns exempel på byggnader där det inte finns någon aktiv
uppvärmning alls, vilket är möjligt men det svenska klimatet och bristen på tekniska lösningar gör
innebär att det inte är realistiskt att bygga på det sättet i stor skala. Det som återstår då är att
begränsa användningen av energi, det vill säga att konstruera byggnaderna på ett sätt som syftar
till att utnyttja den tillförda energin maximalt. När de nya energikraven sätts i spel kommer
denna praxis att bli vanligare. De vanligaste energikällorna, eller värmesystemen, som finns i
kategorin ”aktivt tillförd energi” är radiatorer, kaminer, golvvärme och förvärmd tilluft. Genom
konstruktiv utformning kan de passiva energikällorna utnyttjas mer, vilket minskar mängden
tillförd energi som krävs för de boendes välmående och för att klara kraven. De passiva
energikällorna utförs oftast av elapparater, solvärme, personvärme och värmeavgivning från
installationer. För att de passiva energikällorna ska kunna utnyttjas krävs det att byggnaderna är
anpassade för det. Om en byggnad har ett högt förhållande mellan fönsterarea och fasadarea,
och fönstren har dåliga isolerande egenskaper kommer mycket av gratisvärmen att läcka rakt ut
igen. Det är därför viktigt att tänka på helheten och inte lägga allt krut på en åtgärd.

6.3. Energiförluster
För att kunna konstruera en väl fungerande byggnad måste hela byggnaden betraktas som ett
stort system. Energiförlusterna blir en viktig del i detta system. Det finns i huvudsak tre stora
områden där värmen går förlorad, transmission, ventilation och avlopp. När värmen går ut
genom fasaden eller andra byggnadsdelar talas det om transmissionsförluster. Det är den totala
värmeförlusten genom konstruktionen (läckluftsflöden räknas inte med här). För att beskriva hur
mycket värme som går ut genom byggnadsdelar används termen U-värde (𝑊/𝑚2 𝐾).
Ventilationen är nästa stora post. Ventilationssystemet har en viktig uppgift, nämligen att tillföra
fräsch luft och att ta bort föroreningar och fukt som produceras inomhus. Eftersom luften som
tas in har utomhustemperatur värmes den upp när den kommer in i byggnaden. Ventilationen är
oftast fläktstyrd och kallas då kontrollerad ventilation men det finns även en ofrivillig ventilation,
läckluften, som ibland kan vara svår att bedöma. Den tredje posten, som inte är lika stor som de
första två är värmeförluster i avlopp. Exempelvis är vattnet som tillförs vattenklosetten
kallvatten. När detta vatten får stå värms det upp av lägenhetens värma luft. När detta sedan
spolas försvinner värmen med vattnet. Det finns exempel på värmeåtervinnare för gråvatten.
Dessa är dock inte så vanliga och kan inte ses som en standardlösning. När energikraven skärps
kanske strategier som värmeåtervinning av gråvatten blir vanligare eftersom de lättåtkomliga
energivinsterna redan har utnyttjats. Förutom de tre stora posterna finns det mindre
värmeförluster som inte påverkar byggnadens energibalans nämnvärt. Det handlar till exempel
om värmeläckage mellan lägenheter.

6.4. U-värde
Olika material har olika värmeledningsförmåga. När flera material sätts ihop fås ett U-värde som
beskriver hur mycket energi som går förlorad genom en kvadratmeter av konstruktionen vid en
temperaturskillnad på en grad. Eftersom kraven nu skärps blir det allt viktigare att bygga en
konstruktion som håller inne värmen. KL-trä har en värmeledningsförmåga som är lägre än
betongens. Det gör träet till ett gynnsamt konstruktionsmaterial ur energisynpunkt eftersom trä
isolerar ca. 12 gånger bättre än betong. För att sätta siffran i perspektiv kan väggen i Figur 11 tas
som exempel. Väggen har ett U-värde på 0,15 𝑊/𝑚2 𝐾 (Martinsons, 2016a). En likadan vägg med
ett lika tjockt betongskikt har ett U-värde som är 14% högre än i fallet med en KL-trävägg. I
verkligheten kan det bärande skiktets tjocklek vara olika mellan de två väggtyperna. I jakten på
energisnålare byggnader kan dessa till synes små skillnader spela stor roll. Det kan alltså vara värt
att räkna på om ett projekt de facto blir billigare att bygga genom indirekta effekter som går att
räkna hem, till exempel reducerade isoleringstjocklekar och en större boarea. Mängden isolering
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är dock något snål för en byggnad som ska nå passivhusstandard. Ett riktmått som ofta anges för
ytterväggarnas U-värde är <0,10 𝑊/𝑚2 𝐾.

Figur 10: Bärande vägg av KL-trä, vy uppifrån. Bildkälla: Martinsons, 2016a

6.5. Köldbryggor
Om värmeledningsförmågan är högre vid vissa delar av konstruktionen leder det till en
köldbrygga. Värmen tar sig ut genom dessa och i vissa fall kan kondens bildas i konstruktionen.
Det kan exempelvis röra sig om infästningen mot grundkonstruktion, infästning vid balkonger
eller vid yttervägg-bjälklagsanslutning. I Figur 12 visas värmeläckaget för väggen i Figur 11 och vid
anslutning till grundkonstruktion. På grund av sin högre isolerande förmåga minskar
köldbryggorna i byggnader av KL-trä jämfört med liknande byggnader med betong- eller
stålstomme (Jansson, 2016). Köldbryggor är svaga punkter i klimatskalet och därför strävas det
efter att eliminera dessa i så stor utsträckning som möjligt, vilket kommer att bli ännu viktigare i
och med att passivhus blir vanligare. I den vänstra bilden i Figur 12 framgår det att
värmetransporten är genom väggen är jämn och köldbryggorna (vid reglarna) är försumbara. Att
volymelement är lätta att montera och att köldbryggorna blir färre gör KL-trävolymer till en bra
kandidat att bygga passivhus med. Den högra bilden i Figur 12 visar anslutning mot
grundkonstruktion och parkeringsgarage under marknivå. Träets isolerande förmåga framgår
tydligt genom det temperaturfall som sker över träskiktet.

Figur 11: Värmetransporten genom väggen och anslutningen mot grund framgår av
temperaturfördelningen. Bildkälla: FE-simulering i Comsol Multiphysics av Nino Babic
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6.6. Ventilation
För att inomhusmiljön ska vara god krävs bra ventilation. Vid otillräcklig ventilation kan till
exempel fukt kondensera på väggar och fönster vilket kan leda till mögelpåväxt. En god
inomhusmiljö innefattar det termiska klimatet, luftkvaliteten och luftrenligheten (Abel &
Elmroth, 2012). Människor producerar värme, fukt och föroreningar när de vistas i byggnader.
Därutöver alstras dessutom lukter från möbler och elektrisk utrustning. Ventilationssystemets
uppgift är att föra bort och ersätta luften med ny luft utifrån.
Ur energisynpunkt har ventilationen blivit en viktig faktor. Förr var det vanligt med
självdragssystem där den varma luftens steg och skapade ett undertryck i byggnaden, varpå ny
luft sugs in utifrån. Det var också vanligt med mekanisk frånluft, mekanisk tilluft eller en
kombinations av dessa. När ett från- och tilluftssystem (FT) utrustas med en värmeväxlare fås ett
FTX-system. Dessa system återvinner värmen från frånluften och förvärmer den inkommande
tilluften. Systemet styrs av fläktar och ger i det närmaste full kontroll över mängden luft som tas
in i byggnaden. För att dessa system ska fungera väl krävs en tät byggnad. Ofrivillig ventilation
s.k. läckluft kan ha en stor inverkan på energiprestandan och på fuktsäkerheten. Tryckbilden i en
byggnad vintertid (utan påverkan från ventilation) har vanligtvis ett övertryck vid taknivå och ett
undertryck vid grunden relativt lufttrycket utanför byggnaden. Det innebär att luft sugs in genom
otätheter där det råder undertryck och trycks ut där det råder övertryck. Varför denna aspekt är
viktig ur energisynpunkt beror på att otätheter ger energiförluster vid balanserad ventilation
(Abel & Elmroth, 2012). Ur fuktsynpunkt är undertryck att föredra över övertryck eftersom det
inte är en bra ide att låta varm och fuktig luft tryckas utåt eftersom den då kan komma i kontakt
med en kall yta och kondensation kan inträffa inuti väggen. Vid höga byggnader uppstår även
skorsstenseffekt (som utnyttjades i självdragssystemen) och det är viktigt att se till att
byggnaderna klarar ett visst övertryck. En god lufttäthet blir därför särskilt viktig i höga
byggnader och i byggnader där FT- eller FTX-system används. Råder undertryck så kommer
uteluft att sugas in genom otätheter. Denna luft kommer därför inte kunna värmas med frånluft i
värmeväxlaren. Istället får byggnadens värmesystem värma den vilket ger en högre specifik
energianvändning.
För att uppnå god täthet krävs väl genomtänkta konstruktionslösningar, inte minst ur
genomförandesynpunkt. I hus byggda med trä används vanligen en plastfilm för att se till att
byggnaden blir tät. Vid detta utförande ska skarvning och genomföringar göras enligt
leverantörens anvisningar för att folien ska fungera som tänkt. Vid prefabricerade planelement är
det därför särskilt att ta fram lösningar som fungerar på plats. När det handlar om volymbyggda
element som är enrummare eller som ska sättas ihop för att skapa större lägenheter bör
lösningar för skarvning och fogning av plastfilmen vara noggrant genomtänkta. Att ha väl
genomtänkta lösningar till detaljer blir också avgörande för lufttätheten. Ett exempel på en
sådan detalj är hur plastfilmen ska anslutas till fönsterkarmar som inte ligger i samma skikt som
plastfilmen (Abel & Elmroth, 2012). Den standardiserade metoden för att prova lufttätheten görs
genom att skapa en skillnad i lufttryck på +/- 50 Pa mellan inne och ute. Kravet för passivhus i
Sverige ligger på 0,3 𝑙/𝑠/𝑚2 (SP - Sveriges tekniska forskningsinstitut, 2017a). Målet för
lufttätheten i KL-träbyggnaden Portvakten i Växjö var 0,2 𝑙/𝑠/𝑚2 . Vid provning uppnåddes
0,19 𝑙/𝑠/𝑚2. God lufttäthet går med andra ord att uppnå genom att använda KL-trä utan några
särskilt komplicerade lösningar (Risberg, 2017). I Portvakten användes vanlig 0,2 mm byggfolie.

6.7. Strategier för att minska energibehovet
Efter att de nya miljökraven förs in kommer särskilt höga krav att ställas på projektering och
dimensionering av byggnadens energiprestanda. Förslaget från Boverket är att energibehovet för
flerbostadshus i zon III ska reduceras med 44%. Vid ett sådant antagande kommer
passivhusstrategier bli viktigare att implementera. Några exempel är att ha överhäng ovanför
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fönster som är placerade mot söder. På sommaren när solen står högt blockerar överhänget
fönstret och bostäderna överhettas inte. På vinter, när solen istället står lågt och byggnaderna
kräver uppvärmning maximeras solinstrålningen för att värma bostäderna. En annan aspekt är
att energiåtgången för belysning reduceras genom att göra det möjligt för naturligt ljus att
komma in i bostäderna. Ett sätt att förvärma tilluften är att förlägga tilluftsröret i marken för att
på så sätt värma luften vintertid, och kyla luften sommartid. Markens temperatur som funktion
av djupet kan ses i Figur 13.

Figur 12: Markens temperatur som funktion av djupet. Bildkälla: Sveriges lantbruksuniversitet

Genom att värmeväxla med marken kan värmebehovet reduceras. Om byggnaderna ska vara
flyttbara kan det vara rimligt att använda en värmeväxlare av denna typen eftersom det är
byggherrens ansvar att återställa marken efter att det tidsbegränsade bygglovet har löpt ut. När
byggnaden har flyttats och grundläggningen tagits bort kan värmeväxlaren lätt kommas åt.
Beroende på vad som får göras på byggplatsen kan värmeväxlaren placeras på något annat ställe
förutom direkt under byggnaden. Om ett sådant system används måste det ändå grävas intill
byggnaden för att bygga luftinsuget. Vid användandet av installationer av denna typen är det
viktigt att säkerställa att luften som tas in är av god kvalitet. Sommartid exempelvis sker av
avkylning av tilluften under markytan innan den kommer in i byggnaden. Vid tillräcklig avkylning
uppstår kondensation (som är ett vanligt problem i uteluftsventilerade krypgrunder). Det blir då
viktigt att säkerställa fuktrelaterade problem inte uppstår i ventilationssystemet.
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7. Transport och montering
7.1. Transport- och produktionsmått
Storleken på modulerna begränsas av transportvägen. Majoriteten av transporterna sker med
lastbil. Breddmåttet som modulerna har att förhålla sig till då är 4150 mm (Svensk Trä, 2017b).
Måttet kan i vissa fall göras större om transportvägen tillåter det. Även våningshöjden begränsas
av transportvägen. Normalt sett är det yttre höjdmåttet begränsat till ca. 3 m varvid den
invändiga höjden blir 2,5–2,6 m. I vissa fall kan högre utvändiga mått tillåtas om transporten sker
med lågbyggda trailers. Maximal längd på volymelementen beror på tillverkare och finns i länger
på 8–13 m (Träguiden, 2003f). Förutom transportmåtten kan storleken på volymelement
begränsas av:
o
o
o
o
o

Storleksbegränsningar av planelementen
Storleksbegränsningar i produktionslokalen
Viktbegränsningar på lyftkran
Viktbegränsningar på transportvägen (Axel- eller boggitryck)
Viktbegränsningar på lastbilen

I de fall där flera moduler ska sättas ihop för att bilda en lägenhet kan det krävas att dessa partier
förstärks under transport och montering. Eftersom byggnaderna utformas för att kunna flyttas
måste de klara av att lyftas fler än en gång. Det är också viktigt att säkerställa att det finns en väg
mellan platsen för de tidsbegränsade bygglovet och återuppställningsplatsen som går att nyttja.

7.2. Emballage och väderskydd
Eftersom industriellt träbyggande innebär att elementen, både planelement och volymelement,
byggs i fabrik och sedan transporteras på trailer till byggarbetsplatsen måste elementen skyddas
från fukt. Detta gäller vid både transporten och vid monteringen av byggdelarna. Inför byggtiden
i fabrik har träet torkats till en fuktkvot som motsvarar den fuktkvoten som byggnaden kommer
att ha då den är i drift (Svensk Trä, 2017b). Innan elementen sätts ihop till en byggnad är det
viktigt att de förblir skyddade mot fukt eftersom fukten annars kan komma att byggas in och på
så sätt bana väg för fuktrelaterade problem.
När ett kolli har blivit färdigställt i fabrik packas det in enligt överenskommelse med kund.
Paketen packas in så att de är säkra mot regn och blåst. Emballaget tas då bort först när taket är
monterat. Ambitionen är då att hinna montera samtliga vertikala delar för att kunna täcka den
vertikala sektionen med tak. Ett annat alternativ är att ha en tillfällig takkonstruktion över
bygget. En tillfällig uppfuktning innebär sällan någon större risk för skador (förutsatt att virket
ges möjlighet att torka ut) eftersom ytfukt inte hinner tränga in så långt i träet. Punkter som är
särskilt viktiga att ägna uppmärksamhet åt är ytor där träet ligger i kontakt med något annat
element eller material eftersom fukt som hamnar där har svårare att föras bort (Svensk Trä,
2017b). Det kan till exempel vara kontaktytor mellan volymelementen, ytan mellan
volymelement och bottenplatta eller ytan mellan volymelement och takkonstruktion. Ändträytor
är också viktiga att skydda mot uppfuktning eftersom fukten då kan komma att sugas in i träet
genom kapillärsugning. För att gardera sig bör fuktkvoten kontrolleras på dessa platser innan
konstruktionen kompletteras med eventuella diffusionstäta material (eller annat som kan
förhindra uttorkningen).
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Vid monteringen av volymelement finns det som tidigare nämnt två metoder som dominerar
modulbyggandet idag. Antingen eftersträvas det att bygga klart en eller flera sektioner från
bottenplatta till och med tak på en arbetsdag. Metoden illustreras schematiskt i figur 14. För att
utnyttja så mycket av möjligt av arbetsdagen kan det blivande taket lyftas på den senast
monterade modulen. Vid nästa arbetsdag lyfts taket av och arbetet med att montera moduler
kan fortsätta.

Figur 13: Montering av hela vertikala sektioner

Det andra alternativet är att konstruera ett tillfälligt väderskydd i form av ett tak eller tält som
illustreras i Figur 15. I denna kategori finns det flera olika typer av väderskydd som kan användas
för modulbyggnader. Mobilt takväderskydd är en form av tillfälligt tak som byggs med en ståleller aluminiumram. Denna typ av väderskydd möjliggör att en del av takväderskyddet öppnas
vilket tillåter entreprenören att montera moduler och sedan stänga takväderskyddet då ett lyft
inte pågår. Fördelen med denna typ av system är att större och tyngre lyft kan göras då det är en
extern kran som lyfter, och inte en som är inbyggd i takväderskyddet. Taksektionerna på det
mobila takväderskyddet förses med hjul som rullar på en rälskonstruktion.

Figur 14: Mobilt takväderskydd

7.3. Montering
7.3.1. Kranlyft
Volymelementen är försedda med lyftstroppar för att underlätta montering (Träguiden,
2003f). För att reducera påfrestningarna på volymerna används ofta anordningar (lyftok) för
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att fördela lasten på ett bättre sätt. Eftersom varje lyft innebär påfrestningar som kan leda
till sprickor i ytskikt eller andra känsliga delar bör antal lyft begränsas.
Trots att förutsättningarna kanske tillåter stora och tunga element kan det vara praktiskt
lämpligt att begränsa storleken eller vikten för att underlätta montage och hantering. Det är
viktigt att tänka på att vissa typer av volymelement väger mer än andra i förhållande till
storleken. Ibland ryms våtrumsenheten i en annan volym vilket kan innebära en ojämnt
fördelad viktdistribution.
Generellt sett är det enkelt att montera prefabricerade volymelement. Oftast krävs bara
inpassning och fastlåsning på plats. När volymelement används kan upp till 80% av
produktionen flyttas till fabrik (Svensk Trä, 2017b). Volymbyggda element har ofta
installationer fördragna i elementen. Dessa kräver anslutning till systemet när modulerna väl
är monterade.
7.3.2. Fasader
När ett fasadmaterial väljs finns det ofta många faktorer som är viktiga att räkna med. Det
kan röra sig om utseende, underhållskostnad, byggkostnad, livslängd, ljudkrav och inte minst
brandsäkerhet. Exempelvis kunde branden i Grenfell Tower i London spridas mycket snabbt
på grund av fasaden. Det finns två alternativ gällande fasadmontering. Antingen monteras
fasaden direkt på fabrik och kompletteras sedan med en fasadskarv in-situ. Det andra
alternativet är att fasaden i sin helhet byggs eller monteras på de färdigmonterade
modulerna in-situ. De två alternativen erbjuder olika mängd arbete på plats och olika grad av
flexibilitet i utformandet. Om en modul levereras med en färdigställd fasad krävs det ofta
mindre komplettering för att skapa en helhet. När modulerna sedan demonteras sitter
fasaden fortfarande kvar. Detta erbjuder en tidsbesparing eftersom fasaden inte behöver
monteras ner för att sedan transporteras till den nya byggplatsen. Detta kan dock innebära
ett problem om utseendet på byggnaden strider mot detaljplanen för det nya området där
modulerna ska stå efter flytten. En modifiering kan innebära större kostnader än först
beräknat. Om en dialog förs med stadsbyggnadskontoret och kommunen kan detaljplanen
eller utformningen av modulerna anpassas för att passa både platsen för det tidsbegränsade
bygglovet och platsen där byggnaden sedan ska stå permanent. En annan viktig aspekt att ta
hänsyn till är livslängden på fasaden. En flytt av byggnaden kan innebära att känsliga fasader
tar skada och måste repareras eller bytas. Om en viss fasads tekniska livslängd är längre än
tiden för det tidsbegränsade bygglovet och fasaden tar skada på grund av förfarandet
(montering och nedmontering) kan det innebära oväntade ekonomiska konsekvenser vilket
kan slå hårt mot hela idén med flyttbara byggnader.
Att bygga en fasad på plats eller att montera en färdig fasad in-situ har också sina fördelar
och nackdelar. Bland fördelarna finnes större flexibilitet vilket kan gynna den sociala
hållbarheten, det vill säga att en nyuppförd byggnad ska passa in i den befintliga miljön. Valet
av fasad varierar givetvis mellan olika projekt. Bland systemen som kan lämpa sig bäst för
flyttbara byggnader är klicksystem. Med dessa system går det att ändra utseendet på
byggnaden med relativt enkla medel. Fasadmaterialen som är vanligast att hitta med
klicksystem är plåt och fibercementskivor i olika utföranden men är inte begränsade till
dessa. Att bygga en fasad eller att montera en fasad på plats innebär dock också att
färdigställandetiden kan öka. Dessutom kan ytterligare kostnader tillkomma för
byggställningar och väderskydd då fasaden först monteras efter att modulerna är på plats.
För att undvika oväntade kostnader bör det redan vid upphandling specificeras hur det är
tänkt att fasaden ska hanteras och bytas vid flytt. Leverantörerna av fasaderna definierar
ofta minsta avstånd mellan fästpunkterna. Men inget bygge är det andra likt och därför bör
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fasader och fästpunkter dimensioneras av en konstruktör för att säkerställa säkerhet och
funktion. Ytterligare en fördel med klicksystem är att dem är flexibla. Om det går att försäkra
sig om att låsningen håller för en transport räcker det med att montera ned skivorna som
sammanbinder två moduler, och därmed minska risken för skador på
infästningsanordningarna.
Fasadskarvar är också en fråga som kan ha betydelse vid valet av fasad. Målet kan vara att
gömma skarvarna mellan volymelementen eller att låta de vara synliga, beroende på vad för
arkitektoniskt uttryck som eftersträvas. Kv. Kandidaten i Solna (se Figur 16) som stod färdigt
2004 är tillverkat av volymelement med lättbyggnadsteknik. Volymelementens skarvar har
dolts genom att välja en putsfasad.

Figur 15: T.V. Modulerna i Kv. Kandidaten monteras, Bildkälla: Träguiden. T.H. Färdigputsade moduler, Bildkälla:
Tirsén & Aili arkitekter

Om dolda fasadskarvar är önskvärda går det att uppnå utan större svårigheter. Klicksystemen
är återigen ett bra exempel på detta. Även träfasader kan anpassas så att fasadskarvarna inte
syns. Principen illustreras i figur 16. Tätningar mellan volymelementen i form av en
tätningstejp görs för att förhindra att vatten tränger in mellan volymerna. Det är även viktigt
att tänka på funktionen. Vid brand ska fasaderna förhindra brandspridning och därför är det
viktigt att täta mellan volymelementen. Mellan volymelementen installeras även en
drevremsa för att förhindra brandspridning och ljudöverföring.

Figur 16: Liggande träfasad med dold fasadskarv enligt Building
Systems By Stora Enso. Bildkälla: Building Systems By Stora Enso

Träfasader har varit vanliga att använda i småhus i Sverige. De senaste 15–20 åren har
träfasader även börjat att användas på flerbostadshus (Sandberg, et al., 2013). Det finns
därför inte mycket information om hur träfasader presterar långsiktigt. Underhåll av fasader
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på höga byggnader är kostsamt och därför är det viktigt att välja rätt material och använda
sig av väl genomtänkta konstruktionslösningar. Eftersom fasaderna står exponerade mot
utsidan utsätts de för variationer i luftfuktighet, regn, blåst, temperaturändringar, UVstrålning och så vidare. Hög beständighet och låga underhållskostnader är ofta eftertraktat.
Speciellt viktigt är att skydda mot biologisk nedbrytning och mot vittring. En hög fuktkvot
krävs för att svampar ska börja angripa träet. Det är därför viktigt att se till att träet ges
möjlighet att torka ut vilket vanligtvis åstadkommes genom ett ventilerat lager (luftspalt)
bakom träpanelen. Röta förekommer inte då det finns en luftspalt (Sandberg, et al., 2013).
Exempel på andra åtgärder som finns för att skydda träfasader genom konstruktiv
utformning är att:
o
o
o
o
o
o

Inte låta fasader sluta för nära marken (minsta avstånd är 300 mm)
Inte använda diffusionstät ytbehandling
Använda droppbleck vid fasadskarvar då stående panel används
Använda droppnäsa på panelbrädor närmast fasadskarv/mark
Tillåta väderbetingade rörelser
Följa anvisningar vid målning

För att skydda mot biologisk nedbrytning skyddas träet genom ytbehandling eller genom
modifiering. Exempel på ytbehandlingar som finns på marknaden idag är linoljefärg, slamfärg
eller med oljegrund samt moderna färgsystem (Gustafsson, et al., 2013). Moderna
färgsystem har ofta flera steg i målningsprocessen. Varje steg är optimerat för att ge de
eftertraktade egenskaperna i varje lager. Vanligtvis används granvirke i fasader eftersom det
har högre andel kärnved (som har högre beständighet och suger upp mindre fukt än
splintved) (Gustafsson, et al., 2013). Andra träslag som är vanliga i fasader är furu, lärk och
ceder. Träpanel för fasader torkas med särskild hänsyn till användningsområdet. Virket
sorteras och klassas i sågverken. Virket sorteras med hänsyn till kvistar, sprickor,
snedfibrighet, missfärgningar och svampangrepp (Gustafsson, et al., 2013). Lös kvist, sprickor
eller barkringskvist (se Figur 17) får inte förekomma i virke som är tänkt att användas i
fasader.

Figur 17: Barkringskvist är då kvisten helt eller delvis är omgiven av bark.
Bildkälla: Slöjd & data

Träfasader har låga produktionskostnader jämfört med andra fasader men kräver mer
underhåll om de målas (Gustafsson, et al., 2013). En fasad ska behålla sin funktion och form
under en rimlig tid. Aspekter som är viktiga för att säkerställa funktion och som påverkar
kostnaderna för fasaderna är
o

Utformning
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o
o
o

Montage
Trämaterial
Ytbehandling eller modifiering

Därför har det tagits fram impregnerings- och behandlingsmetoder som inte kräver lika
mycket underhåll som målade fasader. Eftersom vatten binder till hydroxylgrupper (OHgrupper) i träet finns det tre principer för att förhindra eller begränsa påverkan av vatten och
fukt (Homan, et al., 2000).
o
o
o

Förhindra att vatten når OH-grupperna
Ersätt OH-grupperna med något ämne som vatten inte binder till (kemisk
modifiering)
Reducera antalet OH-grupper

Att förhindra vatten från att nå OH-grupperna kan göras med impregnering. Ett exempel är
furfurylering. Impregneringen leder då till en permanent dimensionsökning av cellerna i träet
vilket minskar risken för fuktrörelser. Furfurylering kan även fylla cellhålrum och kaviteter i
virket vilket minskar diffusionen. Att ersätta OH-grupperna med något annat ämne gör med
exempelvis acetylering. Acetylering ändrar den kemiska sammansättningen av träet.
Värmebehandling är ett exempel på en metod som används för att förhindra röta och
fuktrörelser då antalet OH-grupper minskar vilket också minskar fuktupptagningsförmågan
för träet. Impregnering med oorganiska salter används också för att åstadkomma brandskydd
som har högre betydelse i högre byggnader där det ställs högre krav på brandskyddet.
7.3.3. Tak
Eftersom det är tänkt att byggnaden ska monteras isär då det tidsbegränsade bygglovet löper
ut är det särskilt viktigt att utforma takdetaljer med hänsyn till detta. Takets funktion ska
vara bibehållen före såväl som efter flytt. Vid traditionellt byggande med volymelement, då
byggnaderna inte är tänkta att flyttas, monteras först volymelementen varpå dom senare
kompletteras med ett tak som tidigare nämnts. Även taken kan vara prefabricerade, men kan
också byggas på plats beroende på taklösning. Generellt sett, då byggnaden redan
karaktäriseras av en hög prefabriceringsgrad, brukar taket också vara prefabricerat.
7.3.3.1.
Konstruktion
Det finns då ett antal lösningar för att föra ner krafterna till väggen och slutligen ner till
marken. Vilken lösning som väljs beror på takets utformning. Nedan illustreras några
vanliga tak.

Figur 18: Några vanliga taktyper. Bildkälla: Building Systems By Stora Enso

En skiva av massivträ dimensioneras för att klara sin egentyngd och de laster som verkar
på taket. Skivan behöver då förankras i takfoten och anslutningarna dimensioneras för
att klara de påfrestningar som de utsätts för. Takelementen är försedda med lyftstroppar
och monteras efter att modulerna är på plats. Om längden av takelementen överstiger
längdbegränsningar som finns på transporten kan en pelarlösning användas för att
avlasta taket till ytterligare ett eller flera upplag. Leverantörerna erbjuder
30

standardlösningar för infästningar och konstruktionslösningar på taken. I figuren nedan
illustreras standardknutpunkterna från KL-trä leverantören Martinsons.

Figur 19: Bilden till vänster och i mitten visar infästningen vid nock. Bilden till höger
visar infästningen mellan tak och vägg. Bildkälla: Martinsons

7.3.3.2.
Tätskikt
Val av tätskikt och tätskiktslösning beror bland annat på takets utformning, takavvattning
och val av taktäckning. Vanligtvis säkerställs vattentäthet genom att tätskiktet
överlappas och limmas. Genomföringar och andra åtgärder som kan äventyra funktionen
bör utföras enligt branschstandard eller anvisning från leverantör. En beställare kan välja
mellan att ha tak med sarg, som kan underlätta montering och nedmontering vid
byggnadsflytt, eller tak utan sarg (Eliasson, 2017). Om varje enskild modul förses med en
sarg på varje enskild modulvägg så täcks sargarna med plåt med lös duk under plåten.
Plåten kan då monteras ner vid flytt och återmonteras på uppställningsplatsen. Om tak
utan sarg väljs krävs det hantverksmoment vid montage både på platsen för det
tidsbegränsade bygglovet och på platsen där byggnaden ska stå efter flytt.
Skarvning utförs med tätskikt som är kompatibelt med tätskiktet som modulerna har
(Eliasson, 2017). Vid skarvning finns det inget material som är bra nog att skarva samtliga
olika tätskikt med utan det är viktigt att skarvmaterialet är av samma typ som resten av
tätskiktet. Fabrikatet behöver inte vara samma men om takpapp används skall det också
skarvas med takpapp. Duk finns i olika material och det är därför viktigt att välja duk av
samma material. Några exempel är PVC, gummi eller TPO.
I fallet då byggnaden ska monteras ned efter 10–15 år beroende på längden på det
tidsbegränsade bygglovet kan det vara befogat att välja ett tätskikt som är lättarbetat
och som inte är känsligt för skador som kan uppkomma av att det monteras ned och
transporteras. När taken ska lyftas av måste till exempel lyftstropparna blottläggas
genom att taktäckningen och tätskikt lyftas av.
7.3.3.3.
Taktäckning
Taktäckning är det yttersta skiktet på taket. Något som kan styra valet av taktäckning är
utseende, pris, underhållsintervall och miljöpåverkan. Vad som lämpar sig bäst om en
byggnad ska flyttas blir en fråga om värdering. Taket på en byggnad utgör en stor del av
klimatskalet och därför också en stor del av byggnadens arkitektoniska uttryck. Om det
värderas högt kan det styra materialvalet. På grund av flytten av byggnaden, och de
olägenheter det kan orsaka de boende, borde det eftersträvas att välja en taktäckning
som underlättar flytt. Väl på återuppställningsplatsen kan taktäckningen väljas mer fritt.
Om arkitekten är förtänksam kan takkonstruktionen anpassas redan i
projekteringsskedet för att vara påbyggbar. Exempelvis kan det vara olämpligt att ha ett
grönt tak då byggnaden står på platsen där det tidsbegränsade bygglovet gäller eftersom
det ska flyttas. Om konstruktionen är anpassad till det kan taket dock kompletteras med
växter för att ge ett annat intryck som kanske lämpar sig bättre på den nya platsen.
Monteringen innebär inget större hinder för flyttbara byggnader jämfört med
konventionellt byggda volymelement.
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7.4. Demontering
Beroende på hur installationerna är utformade och om systemen är slutna eller öppna krävs det
olika mycket arbete att iordningställa systemen innan de monteras ned för att flyttas. Valen av
system beror på förutsättningarna för projekten men för att underlätta vid demontering och flytt
kan det till vara motiverat att välja system som förenklar demonteringen. Demonteringen
erbjuder också en möjlighet att inspektera byggnaden efter skador mer djupgående.
Flytten erbjuder också en möjlighet att göra upprustningar och renoveringar. Eftersom
byggnaden plockas isär kan ansvarig entreprenör lättare komma åt de olika byggdelarna och
rimligtvis borde arbetet också gå fortare. Lägenheterna kommer trots allt att hinna slitas en del
under tiden byggnaden står på den första platsen. Därför kan ommålning eller tapetsering av
väggar göras vid detta tillfälle för att kompensera för de bekymmer som flytten innebär. Skicket
på dörrar och dörrkarmar kan också ses över vid detta tillfälle. Det är till exempel inte ovanligt att
dörrkarmar blir kantstötta. Beroende på upplåtelseform kan flytten vara ett bra tillfälle att se
över om vitvarorna i lägenheterna behöver bytas. Den tekniska livslängden för målad träpanel är
cirka 10 år, vilket gör flytten till ett utmärkt tillfälle att måla om.
Även installationerna bör ses över. Exempelvis kan en flytt av byggnaden kräva att
ventilationssystemet injusteras. En inspektion av installationerna skulle avslöja eventuella brister
och vid påträffade fel kan rätt motåtgärder sättas in för att säkra fortsatt bruk.
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8. Hållfasthet
8.1. Anslutningar
8.1.1. Påfrestningar och dimensioneringsbehov
Träets låga densitet relativt betong kan vara en fördel om bärigheten i marken är dålig men
då högre byggnader uppförs kan det vara en nackdel och speciella åtgärder behövs därmed
sättas in. Bärförmåga och stabilitet är termer som används för att beskriva hur mycket
vertikal respektive horisontell last en byggnad klarar av (Gustafsson, et al., 2013).
Stomstabiliteten påverkas i stor utsträckning av de vertikala laster som byggnaden utsätts
för. Ju slankare en byggnad är desto större deformationer sker på grund av skjuvande krafter
vilket kan ge upphov till andra ordningens effekter. Byggnaden måste alltid dimensioneras
för att klara stjälpande moment och glidning (Gustafsson, et al., 2013). Dimensionering för
stjälpning görs genom att räkna ut byggnadens egentyngd och kontrollera om bottenplattan
ger tillräckligt mothåll. Om byggnaden inte klarar kravet kan byggnadens utformning ändras
för att fördela om lasterna. Beroende på vilken typ av lägenheter som byggs är
utformningsalternativen olika. Om hela lägenheter ryms i en volym (studentlägenheter,
äldreboenden, ettor mm.) är utformningsalternativen begränsade. Om det istället är
lägenheter som rymmer flera rum kan dessa utformas på många olika sätt. En sista åtgärd är
att förankra bottenplattan ner i undergrunden (Gustafsson, et al., 2013). Eftersom ett krav
för att få ett tidsbegränsat bygglov är att det inte får vara komplexa lösningar för
grundläggning faller detta alternativ bort för platsen för det tidsbegränsade bygglovet. Det
kan dock vara acceptabelt på platsen där byggnaden ska stå efter flytten.
För att en byggnad ska stå behöver den alltså kunna föra ner krafterna till marken. Krafter
som uppkommer av vind, imperfektioner i konstruktioner och seismisk aktivitet (dock ej i
Sverige) behöver kunna föras över mellan volymerna. Därför är sammankopplingar och
anslutningar extremt viktiga för en byggnads styvhet och hållfasthet. Eftersom väggarna i en
massivträkonstruktion fungerar som stora balkar behöver dessa dimensioneras med hänsyn
till vissa felmekanismer. Bland dessa finnes vippning och kantring. I träkonstruktioner är det
dock ofta förbanden som är dimensionerande (Crocetti, 2016).
8.1.2. Dimensioneringsalternativ för förband
Vid högre träbyggnader används ofta mekaniska förband av stål för att fixera modulerna till
varandra. När mekaniska förband utformas och dimensioneras finns det två
dimensioneringsalternativ, elastisk dimensionering eller plastisk dimensionering (Gustafsson,
et al., 2013).
Principen för elastisk dimensionering bygger på att stålmaterialet är linjärt elastiskt upp till
en viss gräns och att den dimensionerande lasten finns inom det elastiska området. I och
med att den elastiska metoden används försäkrar sig konstruktören om att stålet har en del
kraftreserver kvar. Stål kan ha ett sprött eller duktilt brott. Brottbeteendet styrs av
temperatur, halten legeringsämnen och lasten. Vid plastisk dimensionering dimensioneras
förbandet att ge vika i en förutbestämd punkt där brottbeteendet är förutsägbart.
8.1.3. Fästdon och förband
Helgängade skruvar är vanliga att använda i samband med träkonstruktioner. Det beror på
att skruvar bättre står emot dragkrafter som verkar i fästdonets riktning än spikar på grund
av gängorna. Spikar är känsligare för utdragning. Spik förekommer dock också, och då
används spik med någon form av texturerad yta. Stålbultar är också en vanligt
förekommande lösning i större konstruktioner. Nedan beskrivs några vanliga alternativ.
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Beroende på vilken lösning som väljs ser alternativen olika ut men oavsett lösning borde
duktilitet i anslutningen främjas (Crocetti, 2016). Ett duktilt beteende innebär att brottet inte
sker plötsligt (s.k. sprött brott) utan anslutningen har en stor deformations innan
anslutningen släpper helt. En för stor kombinerad hålarea i förhållande till nettoarean på
träet leder till ett sprött brott.
Sedan finns det några aspekter som är viktiga att tänka på vid dimensionering. En sådan
aspekt är placeringen av skruvar och bultar (Crocetti, 2016). Om dessa placeras för nära en
träkant finns det risk för att tvärkrafterna leder till sprickbildning och kollaps. Risken kommer
sig av den effektiva träarean som finns kvar inte klarar av att bära lasten. Därför finns det för
de flesta bultar en ETA (European Technical Assessment) som beskriver prestandan och
minstakraven för den specifika bulten. Om krafternas inverkan bortses från är det även
viktigt att tänka på placeringen av bultar eftersom trä rör sig vid uppfuktning och uttorkning.
Skivorna levereras med en viss fuktkvot (12 % är en vanlig leveransfuktkvot). När volymerna
sedan tas i bruk kan fuktkvoten sjunka till ca 6–7 %. Om centrumavstånden mellan fästdon är
för stora leder torkningen och den medföljande krypningen till krafter som kan ge upphov till
sprickor. En annan viktig sak att tänka på är att inte använda olika fästdon till samma förband
(Crocetti, 2016). Att förbinda med olika fästdon kan leda till att en typ förblir outnyttjad
eftersom fästdonen har olika styvhet och är därför inte kompatibla. För tätt placerade
fästdon kan ge upphov till en till sorts brott. I en doktorsavhandling av Helena Johnsson
fastställdes det att bärförmågan per spik minskar med ökande täthet. Exempelvis jämfördes
två förband med samma spikningsarea, det ena med 143 spikar och det andra med 72.
Medelvärdet av bärförmågan för fem prover jämfördes och förbandet med fler spikar hade i
genomsnitt en bärförmåga på 161 kN och förbandet med hälften så många spikar hade en
bärförmåga på 178 kN (Johnsson, 2004).
8.1.4. Skarvning av KL-skivor
I de fall en lång och obruten vägg önskas behöver den skarvas. Eftersom en nyckel till bra
energiprestanda är att byggnaden ska vara tät behöver skarvarna vara så pass täta att dem
inte påverkar prestandan nämnvärt. Det finns många olika skarvmetoder och det utvecklas
ständigt nya. Om byggnaden ska flyttas vid ett senare tillfälle är det säkerligen önskvärt att
montering och demontering ska vara enkelt. Nedan beskrivs några vanliga metoder.
Plywoodremsor, liknande skivmaterial eller brädor kan användas för att binda samman två
skivor. Skarvmetoden avgörs redan i projekteringsskedet och ett spår fräses ut med en CNCmaskin ur de två skivorna som ska sammanbindas. Plywoodremsorna skruvas sedan eller
limmas på plats. Detta är en enkel metod och går snabbt att montera in-situ. Skarvning kan
göras på en eller båda sidorna. Om en dubbelsidig skarv används ökar styvheten för
anslutningen. Eftersom skruvar används på båda sidorna ökar också skjuvhållfastheten
eftersom anslutningen får ett tillskott i antalet skuvningsytor.

Figur 20: Skarvmetoder med skivmaterial. Bildkälla: CLT Handbook US-edition
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Om en fräsning görs på ytorna som ska sammanbindas kan en plywoodremsa eller bräda
limmas emellan. Vid behov kan anslutningen även skråskruvas för att öka hållfastheten. Ett
annat alternativ är att skapa en profil redan i fabrik (likt råspont) med hananslutning och en
honanslutning. Fördelen med metoden är att skarven blir mindre synlig och kan användas
om KL-träet ska användas som ytskikt. Nackdelen är att toleranserna för en effektiv
anslutning är snäva och att denna metod kan leda till monteringssvårigheter på plats
(Mohammad, et al., u.d.). Fräsningen kan anpassas beroende på hur många skjuvningsytor
som önskas.

Figur 21: Anslutning med lösfjäder. Bildkälla: CLT Handbook US-edition

Halvt i halvt är en metod som kan användas och där inpassningen är enkel. Vanligtvis
används långa helgängade skruvar för att sammanbinda delarna. Denna anslutning klarar
laster som verkar i normalriktningen och transversalt men anses inte vara en anslutning som
klarar böjande moment (Mohammad, et al., u.d.). En aspekt som är viktigt att beakta är att
denna anslutning kan leda till sprickbildning i anslutningspunkten om en draglast verkar
vinkelrätt fiberriktningen.

Figur 22: Anslutning halvt-i-halvt. Bildkälla: CLT Handbook US-edition

Utöver de etablerade systemen finns det även några andra som kan vara intressanta för
flyttbara volymelement. X-rad är ett system som är i utvecklingsfasen där anslutningarna
installeras i hörnen på KL-träskivorna. Fördelen med detta koncept är att anslutningen kan
monteras redan i fabrik och kan användas som lyftstropp.
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Figur 23: En innovation som ännu inte nått marknaden. Bildkälla: A. Polastri, Internationales HolzbauForum IHF 2014

8.1.5. Anslutning mellan väggar
I detta avsnitt behandlas 90-gradiga anslutningar mellan väggar (se föregående avsnitt för
kontinuerliga anslutningar). Den mest simpla lösningen är att sammanbinda väggarna med
skruvar (Mohammad, et al., u.d.). Denna metod må vara simpel men anslutningen kan bli
svagare än det är tänkt om skruvarna installeras i ändträet i motstående KL-träskivas skikt.
För att undvika detta problem kan skruvarna skråskruvas (skruvas in med en vinkel) vilket är
optimalt för denna typ av anslutning. En annan metod som kan användas för att öka styrkan
på anslutningen är att montera en planka i anslutningspunkten. Detta möjliggör att fler
skruvar kan monteras med mindre risk för att motstående skiva klyvs.

Figur 24: Anslutningar med skruvar. Bildkälla: CLT Handbook US-edition

Om högre krav ställs på styvhet kan en dold bräda användas som ger möjligheten att driva in
fler skruvar. Brädan monteras i ett urfräst spår, likt metoden som används vid skarvning.
Beroende på vad för krafter som är i spel kan brädan anpassas till att ha en profil som
fungerar till det ändamålet. När alla träbitar är på plats skruvas sedan detta ihop.

Figur 25: Skruvade anslutningar med brädor. Bildkälla: CLT Handbook US-edition
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I vissa fall kan det vara mer praktiskt att ha infästningarna på insidan av väggarna.
Exempelvis kan olika typer av vinkeljärn användas. System med vinkelbeslag är bland dom
mest lättinstallerade och effektiva systemen då transversala väggar ska anslutas
(Mohammad, et al., u.d.).Det är dock viktigt att tänka på att anslutningar som dessa behöver
brandskyddas, till exempel genom att installera gipsskivor på utsidan. Om det inte är tänkt
att KL-träväggarna ska vara exponerade och utgöra ytskiktet innebär detta inget ytterligare
bekymmer eftersom det ofta installeras ett installationsskikt för att rymma elledningar.

Figur 26: Anslutning med vinkeljärn. Bildkälla: CLT Handbook US-edition

Om särskilt höga krav ställs på stabilitet kan ännu kraftigare anslutningar användas. I vissa
lägen är det oundvikligt att använda anslutningar av denna typen. Det kan exempelvis röra
sig om då KL-träväggar ska fästas in mot en betongkonstruktion och byggnaden utsätts för
stora horisontella krafter. Ett annat fall då grövre infästningar kan vara befogade att använda
är om glaspartier tar upp en stor del av väggarean. Väggens sidostabiliseringsförmåga genom
skivverkan kompromissas av stora uttag och måste därför kompenseras. Det är dock upp till
konstruktören att bestämma vilken lösning som är mest effektiv i varje fall. Anslutningar av
denna typen kräver inte lika stort brandskydd som vinkelbeslag eller andra synliga
infästningar (Mohammad, et al., u.d.). Dolda stålinfästningar kräver dock god precision i CNCutrustningen då hålen tas ut i fabrik. Om denna precision inte kan tillgodoses kan dymlingar
som klarar av att borra sig genom både trä och stål användas.

Figur 27: Infästningar med metallplattor. Bildkälla: CLT Handbook US-edition

8.1.6. Anslutning mellan väggar och bottenplatta
Anslutning mellan bottenplatta i betong och trä är en känslig punkt ur fuktsynpunkt. För att
undvika uppfuktning bör trä bör aldrig stå i direkt kontakt med betong. När träregelväggar
och KL-träväggar används placeras ett kapillärbrytande skikt under syllen. Nedan redovisas
lösningar för anslutning mellan väggar och bottenplatta.
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Likt vägganslutningarna kan infästningen även i detta fall placeras på insidan eller utsidan.
Om infästningen placeras på utsidan skruvas plattan in på plats med träskruv i KL-träväggen
och fästes med lämplig bult i betongen. Detta är en lösning som är lätt att montera och är en
av de populäraste i Europa (Mohammad, et al., u.d.). Beslag av denna typen är vanliga på
marknaden men det är dock viktigt att tänka på att installera beslag som är
korrosionsbeständiga, till exempel galvaniserade eller förzinkade plattor. Om infästningen
istället monteras på insidan av byggnaden används vinkelbeslag som tidigare beskrivits i
avsnittet om vägganslutningar. Den enda skillnaden är att ändamålsenlig bult används för att
förankra konstruktionen i betongen.
Sedan finns det kombinationer av ovan nämnda system. Exempelvis kan profilerade brädor
användas även i detta fall. Brädan förankras då först i betongen och sedan lyfts väggen på
plats. Väggen förankras genom att ett vinkeljärn monteras och förankras i betongplattan och
i KL-träväggen.

Figur 28: Invändig och utvändig infästning mot grund. Bildkälla: CLT Handbook US-edition

Ett tredje alternativ är att använda infästningar som först förankras i betongen. KL-träväggen
lyfts sedan på plats och förankras med bultar eller dymlingar. Lösningar i denna kategori
erbjuder bättre brandmotstånd men kan också bli en potentiell köldbrygga eftersom stål har
en mycket större värmeledningsförmåga än trä.

Figur 29: Ingjuten infästning. Bildkälla: Building Systems by Stora Enso

8.1.7. Anslutning mellan väggar och bjälklag samt tak
I bostadshus dimensioneras bjälklagen för att bära last från egenvikt och nyttjande. För tak
gäller snölast istället för nyttig last. Dimensioneringen av infästningarna bör alltså göras med
hänsyn till detta. För att koppla samman väggar med bjälklag kan någon av de ovan nämnda
infästningarna användas. Den enklaste metoden är skruvning (Mohammad, et al., u.d.).
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Skruvarna kan skruvas in med en vinkel för att maximera anslutningens styrka. Långa skruvar
kan användas för att koppla samman nedanförstående vägg för att ytterligare öka styrkan.
För att koppla samman väggar med bjälklag eller tak kan vinkeljärn placeras i hörnet på
insidan av volymelementet och förankras med skruvar eller spikar. Det finns även en variant
där en kombination mellan vinkeljärn och skruvning används. Bjälklaget kopplas samman
med väggen nedanför genom skruvning. Väggen som sedan monteras på bjälklaget
sammankopplas med resten av konstruktionen genom ett vinkelbeslag.

Figur 30: Anslutningar med skruvar och med vinkeljärn. Bildkälla: CLT Handbook US-edition

Tidigare nämnda stålinfästningar kan också användas (Mohammad, et al., u.d.). Eftersom
volymelementen ska kunna monteras och demonteras med enkelhet är detta en rimlig
lösning eftersom bultarna eller dymlingarna kan dras åt eller lossas antingen utifrån eller
inifrån. För att undvika att punktera PE-folien på insidan av KL-träskivorna är det rimligare att
placera dessa på utsidan av volymelementen.

Istället för vinkeljärn kan en avväxlingsbjälke användas. Detta är dock en lösning som lämpar
sig bättre till entresolplan. Bjälken kan vara av konstruktionsvirke, LVL, limträ eller annat
lämpligt material. Bjälken monteras först på väggen varpå bjälklaget monteras.

39

Figur 31: Infästning helt i trä. Bildkälla: CLT Handbook US-edition

8.2. Utsprång (fribärande moduler)
För att skapa en kontrast i fasaderna kan utspringande delar användas. Principen illustreras i
figur 33. De utspringande delarna kan användas som balkonger eller för att se till att mer solljus
kommer in i lägenheterna. Rent konstruktionsmässigt finns det en del saker att tänka på när
fribärande delar används i samband med volymelement av KL-trä. Om planelement används bör
genomgående bjälklagsskivor (från insida och utsida) undvikas eftersom läckluftsflöden blir
svårare att kontrollera och stegljudsnivåerna blir för höga. Istället används en extern
konstruktion för att bära balkongerna. Volymelement är inte lika känsliga för läckluftsflöden
eftersom enheterna är hopmonterade i fabrik och inte in-situ. En konstruktionslösning som klarar
kraven på ljudisolering och läckluftsflöden redovisas i den högra bilden i figur 35.

Figur 32: Konstruktionsprinciper för utsprång med volymelement. Bildkälla: Aalto.fi

Laster från egenvikt, snö, vind och nyttjande förs ner i marken via väggarna. Balkonger har dessutom
högre nyttig last än invändiga ytor i bostäder. Volymer som är förskjutna i förhållande till varandra
leder till lastkoncentrationer i kontaktpunkterna kring balkongmodul och inskjuten modul. Det är
viktigt att dessa krafter inte överstiger stommens bärförmåga med avseende på bruksgräns- och
brottsgränstillstånd. Därför kräver dessa punkter (se figur 34) ofta förstärkningar. Eftersom väggarna
fungerar som stora balkar är det också viktigt att tänka på att inte göra urtag i delar som bär
tvärkrafter från ovanstående moduler.
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Figur 33: Bilden t.v. illustrerar en lösning som inte fungerar med avseende på ljudisolering. Bilden t.h. visar en
lösning som fungerar. Bildkälla: Holzforschung Austria

I kontaktpunkterna mellan moduler behövs förstärkningar om väggarna inte är i linje med
varandra. Förstärkningarna utförs genom att göra en avväxling. Under ovanstående vägg
monteras exempelvis en limträbalk som bärs av pelare i bakändarna.
8.3. Horisontalstabilisering
8.3.1. Skivverkan
Den låga egenvikten hos trästommar är en fördel ur flera perspektiv men innebär också att
stommen i vissa fall behöver stabiliseras för att stå emot vindlaster. En lätt byggnad är
känsligare för deformationer på grund av horisontella krafter. Stomstabiliseringen kan
utföras på flera sätt. Ett av dessa är att stabilisera genom skivverkan. Det innebär att
krafterna tas upp av skivmaterial i deras egna plan (Träguiden, 2003g). För att skivverkan ska
kunna tillgodoräknas måste konstruktionsskiktet vara tillräckligt tjockt så att det inte bucklar
när det utsätts för laster. När det talas om skivmaterial brukar plywood, spånskivor,
gipsskivor och andra liknande skivor räknas med. För att kunna räkna med dessa behöver de
vara styva och spikas, skruvas eller limmas för att ge erforderlig styvhet. I de fall där KL-trä
används kan styvheten från bärverket i sig tillgodoräknas (vilket inte är fallet i byggnader
med lättbyggnadsteknik). Målet är att föra ner lasterna till grunden genom att föra dom
genom de stabiliserande väggarna och bjälklagen. För att det ska vara möjligt måste samtliga
väggar och bjälklag samt förband dimensioneras för att klara dessa laster (Gustafsson, et al.,
2013). För att stabiliseringen ska fungera måste det stabiliserande systemet kontrolleras ur
byggnadens båda huvudriktningar. Volymelement utförs ofta med fyra bärande väggar, men
kan i vissa fall ha tre bärande väggar och en öppning om volymelementet är en del av ett
större rum. Det är därför viktigt att se till så att tillräcklig stabilisering finns både vinkelrätt
och parallellt med byggnadens långsida (Träguiden, 2003g).
Modern arkitektur innebär ofta relativt stora urtag för fönsterpartier och balkonger. I och
med detta är det särskilt viktigt att det finns tillräcklig kapacitet i återstående väggar och
infästningar för att stå emot och föra över krafterna. Hur stabiliseringssystemet utformas är
alltid byggnadsspecifikt men det finns vissa generella principer att hålla sig till. Om en vertikal
sektion med volymelement är utrustad med stora fönsterpartier eller indragna balkonger
behöver denna förstyvas. Det görs med hjälp av angränsande sektioner. De angränsande
sektionerna behöver då vara fria från urtag eller ha dessa i begränsad mängd.
Eftersom väggarnas tjocklek kan utnyttjas för att stabilisera byggnaden krävs det sällan
vindkryss eller fackverk för att ta upp dessa laster. Om skjuvväggarna ändå inte skulle räcka
till för att stabilisera byggnaden kan volymelementen spännas in med hjälp av gängstänger.
Detta kan vara fallet om skjuvväggarna inte är tillräckligt långa för att kunna motstå
deformationer som uppkommer av horisontella laster. Ett bekymmer som uppkommer vid
förankring av element är ljudöverföring. För att uppnå god ljudkvalitet kan ljudupptagande
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lister (Elastomerer) användas i punkter där laster överförs mellan lägenheter (Rosenkilde, et
al., 2008). Gängstängerna gjuts in i bottenplattan och skarvas sedan vid varje våningsplan. I
översta planet spänns sedan detta in. Efter en viss tid bör det kontrolleras att relaxation i
stålet och tidsberoende deformationer i träet inte har lett till att all förspänningskraft gått
förlorad.
8.3.2. Förstärkningar under öppna element
I vissa fall kan det behövas flera volymelement för att bygga ett rum. Förutom i
studentbostäder och andra typer av kompakta boenden brukar större rum eftersträvas. Då
transportbegränsningar sätter gränserna för hur stora volymelement får vara kan flera
volymelement komma att byggas ihop för att skapa en helhet, eftersom öppna planlösningar
har blivit populärt under 2000-talet. Förstärkningar i form av pelare eller balkar krävs därför
för att de öppna volymelementen inte ska falla ihop. Stöttorna bör väljas för att klara både
drag och tryck. Volymelementens egenvikt ger upphov till tryckkrafter och när
volymelementen lyfts ger det upphov till dragande krafter. I bruksskedet, när
volymelementen är staplade på varande, måste de kunna hantera de krafter som då uppstår.

Figur 34: Exempel på hur en öppen planlösning skulle kunna lösas. Illustration av Nino Babic

I Figur 35 visas en principskiss på hur en konstruktionslösning skulle kunna se ut för att sätta
ihop flera moduler. Stöttorna (i lila) tas bort när volymelementen har monterats. Antal
stöttor, dimensionering av limträbalk (i rött) och monteringsanvisningar sker enligt
konstruktör och projektör. Lösningen som illustreras i figuren ger en helt öppen volym utan
innerväggar eller sanitär enhet, vilket sällan är fallet i bostadsbyggande. Det går givetvis att
lösa på annat sätt, exempelvis genom att ha bärande invändiga väggar eller pelarlösningar.
Längden och dimensionen av limträbalken kan också reduceras genom att ersätta delar av
den med bärande väggar.
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9. Stomkomplettering
9.1. Utvändigt
Prefabriceringsgraden för KL-trästommar kan vara väldigt hög, uppemot 80%, men det är kunden
som styr hur mycket som ska göras i fabrik och hur mycket som ska göras på plats. I vissa fall
kanske bara KL-trästommen levereras och därför krävs att allt därutöver byggs på plats. I andra
fall kan volymelementen levereras med färdigdragna installationer och med monterad isolering. I
dessa fall krävs endast anslutning och mindre detaljarbeten för att byggnaderna ska kunna tas i
bruk.
9.1.1. Fasader
Fasader kan av olika anledningar väljas att monteras på plats istället för i fabrik. Vid ett
sådant utförande är det viktigt att stipulera hur flytten av byggnaden kommer gå till och vad
det innebär för fasaderna. Om volymelementen levereras utan fasader och dessa byggs på
plats är det viktigt att se till att de klarar flytten. Om ett visst fasadmaterial inte tål att
volymelementen lyfts av, transporteras, och återmonteras bör det fasadmaterialet
förmodligen väljas bort för att befria projektet från förutsägbara reparationsskador.
Träfasader har som tidigare presenterats god beständighet och livslängd förutsatt att de
underhålls regelbundet. Fasadfärg har en livslängd på ca. 10 år och tidsbegränsade bygglov
gäller 10–15 år. En flytt skulle alltså innebära ett bra tillfälle att rusta upp och anpassa
fasaden till återuppställningsplatsens detaljplan. När volymerna först levereras till platsen
där det tidsbegränsade bygglovet gäller behöver de kompletteras med entrétak, eventuell
utomhusbelysning och andra fasadtillbehör. När volymerna sedan ska flyttas behöver de
emballeras och därför kanske fasadtillbehören behöver tas bort för att fasader eller
fasadinstallationer inte ska ta skada under flytten.
9.1.2. Tak
Även här styrs kundens önskade prefabriceringsgrad hur mycket tillkommande arbete som
krävs för att färdigställa taket. Något som kan styra hur mycket som görs på
byggarbetsplatsen är om det är ett varmt tak eller kallt. Ett varmt tak har isoleringsskiktet i
yttertaket medan ett kallt tak har isoleringen i vindsbjälklaget. Det som kan komma att
behöva kompletteras är isolering, tätskikt, takbeklädnad och takavvattningslösning. Generellt
sett kan takavattningen ske genom byggnaden eller utanpå. Vid utanpåliggande takavattning
installeras takrännor och stuprör efter monteringen av volymelementen. Vanligtvis isoleras
taket något mer än väggarna eftersom värmen stiger uppåt. En sak som kan vara viktig att
tänka på i sådana fall är staplingsordningen av volymelementen. Det är viktigt att se till att
rätt modul kommer på rätt plats vilket kräver förberedande arbeten i form av planering och
samordning vid flytt.

9.2. Invändigt
9.2.1. Invändiga väggar
Rumsavskiljande väggar med tillhörande dörrar och detaljer kan byggas och installeras efter
att volymelementen har monterats. Det är en lösning som eventuellt kräver att
elinstallationer dras i dessa väggar på plats. Det är med andra ord nödvändigt att förutse
detta och dimensionera elsystemet på ett sådant sätt att grupperna exempelvis klarar av fler
eluttag än vad som är förinstallerat. I vissa fall kan boenden göra tillval och välja att få fler
eluttag installerade. Även då är det viktigt att elsystemet dimensioneras för en sådan
belastning.
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9.2.2. Bjälklagskompletteringar
I volymelement är bjälklagen ofta tvådelade. Den övre delen utgörs av det lastbärande
skiktet med tillhörande isolering och ytskikt på ovansidan. Den övre delen bär egenvikt och
nyttig last. Det undre skiktet utgör undertaket för nedanförstående lägenhet. Uppdelningen
görs ofta utav akustiska skäl, men i fallet med volymelement görs den också för att se till att
volymerna behåller formen under transport och lyft. Den nedre delen bär endast egenvikt av
delarna som finns i den delen. De ingående delarna är träkomponenter, isolering och
brandgips. Kompletteringar som kan behöva göras för bjälklag är installation av
underlagsfoam och parkett samt eventuellt komplettering med ytterligare ett skikt
brandgips. I Figur 37 visas några bjälklagskonstruktioner från Martinsons där
dubbelkonstruktioner används. I Figur 38 visas några exempel från Stora Ensos building
systems. Som framgår av finns det många olika lösningar som kan användas för
bjälklagstyperna och att det finns olika kombinationer mellan KL-träskivor, bjälkar och
betong. Beroende på kundens behov kan lösningarna anpassas och mängden
stomkomplettering kan styras därefter.

Figur 35: Bjälklagslösningar med dubbelkonstruktion från Martinsons. Bildkälla: Martinsons Proguide

Figur 36: Bjälklagslösningar med dubbelkonstruktion från Stora Enso. Bildkälla: Building Systems by Stora Enso
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10.

Grundläggning

Det finns ingen standardiserad metod för grundläggning utan den är specifik för varje fall.
Markförhållandena ser olika ut överallt och det kräver geotekniska undersökningar för att
fastställa markens hållfasthet och andra parametrar som kan påverka byggnadens bärande
system. På grund av detta är grundläggningen ofta en tidskrävande och relativt kostsam del i
byggandet. Eftersom förutsättningarna för att få ett tidsbegränsat bygglov beviljat kräver att
grundläggningen är okomplicerad begränsas möjligheterna. De vanligaste grundläggningstyperna
för flerbostadshus är pålgrundläggning, platta på mark och grundläggning på självbärande sulor.
Trä erbjuder en viktfördel jämfört med betong vilken kan ge ett gynnsamt resultat ur geoteknisk
synpunkt. En reducerad last resulterar i enklare grundläggningslösningar. Genom att välja en
bärande stomme av trä kan påfrestningar på undergrunden reduceras med 30–50% (Stehn, et al.,
2008).

10.1.

Grundläggning och tidsbegränsade bygglov

Pålgrundläggning är den vanligaste grundläggningsmetoden vid dålig bärighet i marken. Den
räknas dock av kommunen som en komplicerad grundläggningsmetod och faller därmed bort. En
viktig aspekt att ta hänsyn till vid detta förfarande är att byggnaderna står på den första platsen
en begränsad tid. Därför kan grundläggningen vid återuppställningsplatsen vara ”komplicerad”
om markförhållandena kräver det. Modulbyggande erbjuder också en möjlighet att ändra form
på byggnaden efter flytt om installationer och bärande system är dimensionerade efter det. Det
kan krävas att byggnaderna kompletteras med fler volymer eller på annat sätt anpassas.
Volymerna skulle i första skedet kunna vara 3-våningslamellhus och efter flytten byggas ihop till
ett punkthus genom att komplettera med hörnmoduler. På så sätt kan planlösning och
lägenhetsstorlek ändras efter rådande behov. Påfrestningarna på grunden blir helt olika i dessa
fall. Principiellt visas detta i figur 38. Utrymmet mellan lägenheterna lämnar plats för hiss och
trapphus.

Figur 37: En loftgångsbyggnad byggs om till ett punkthus. De mörkbruna volymerna är kompletterande volymelement.

Vid goda markförhållanden är platta på mark och grundläggning på sulor vanliga lösningar. Den
generella skillnaden är att platta på mark gjuts och sedan byggs huset på den medan grundsulor
är en ram under de bärande väggarna. Det finns även en kombination mellan dessa och sulorna
utgörs då av en kantförstyvning av betongplattan. Grundläggning på sulor är troligtvis lättare att
återställa eftersom sulorna enklare kan lyftas bort. Båda lösningarna kräver att en grop grävs och
fylls med dränerande material och isolering.
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11.

Installationer

En nyckelaspekt för att förflytta byggnader är att nedmontering och återmontering går smidigt.
Eftersom installationerna i många fall kommer fördragna i modulerna är det viktigt att det är lätt
att ansluta, koppla ifrån och felsöka utan att systemen tar skada av detta. En vanlig lösning är att
förlägga de vertikala ledningarna i schakt som placeras i badrummen. Genom att göra detta kan
eventuella läckage fångas upp av damasker och föras ut till badrummets golv och sedan ner i
golvbrunnen.

Figur 38: Fördragna installationer kräver ofta endast inkoppling på plats. Bildkälla: Träguiden

När modulerna levereras är det viktigt att försörjningssystemen för installationerna är
framdragna till undercentralen. Det är viktigt att grundläggningen och installationsarbetet
samordnas för att säkerställa att en bra inpassning kan ske. Eftersom systemen ska monteras ned
och återmonteras vid ett senare tillfälle kan det vara lämpligt att planera hur nedmontering och
transport ska gå till vid flyttillfället.

11.1.

Tappvatten

I Sverige är vattenanvändningen ca. 160 liter per person och dygn (Warfvinge & Dahlblom, 2010).
Tappvattentemperaturen får inte understiga 50 ℃ någonstans i tappvattensystemet för att
undvika tillväxt av legionella. Det får heller inte överstiga 60 ℃ vid tappställen för personlig
hygien och det kan därför krävas att varmvattnet blandas med kallt vatten. Det finns också
föreskrivet i BBR att kallvatten inte ska värmas i onödan, vilket exempelvis innebär att
kallvattenledningar inte ska placeras i bjälklag där det finns golvvärme eller ovanför
varmvattenledningar. Varmvattenledningar isoleras för att inte värmen ska gå ur vattnet. Även
kallvattenledningar isoleras dels för att förebygga kondens och dels för att undvika kallvattnet
värms upp av värmesystemet (Warfvinge & Dahlblom, 2010). I flerbostadshus är det nödvändigt
att ha varmvattencirkulation för att undvika legionellatillväxt. Eftersom tappvatten används
mindre vissa tider på dygnet riskeras en avkylning med tillhörande tillväxt av legionellabakterier.
Dessutom skulle det krävas att allt avsvalnat vatten först spolas ut innan det finns varmvatten
igen. I långa varmvattenledningar löper därför en cirkulationsledning som är ansluten till en
cirkulationspump parallellt med varmvattenledningen. Eventuella solfångare ansluts till
tappvattensystemet som då är utrustat med en ackumulatortank i undercentralen.
En strategi för att få ner kostnaderna för installationssystemen är att utnyttja gemensamma
schakt. Genom att göra detta minskar material- och installationskostnaderna. Det är också
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vanligt att placera WC och kök vägg i vägg för att utnyttja samma ledningar för
tappvattenförsörjning. Om bostäderna som byggs är repetitiva (exempelvis studentbostäder) kan
intilliggande moduler spegelvändas för att få WC och kök vägg i vägg. På vis kan samtliga
tappvattenledningar placeras längs samma vägg. Det är vanligt att tappvattenledningar placeras
synligt i badrum så att eventuella läckage hamnar innanför våtrumsvolymen. Det är ett krav på
att golven under installationer som kan läcka utformas så att läckage blir lätta att upptäcka.
Tappvattenrör utförs oftast i koppar, plast eller rostfritt. PEX-rör är billigare jämfört med koppar
vilket kan kompensera för längre dragningssträckor.
När byggnaderna sedan ska flyttas behöver tappvattensystemet tömmas på vatten för att
undvika läckage och skador som kan uppkomma. Flytten erbjuder också ett bra läge att besiktiga
rören och utföra eventuella byten eller reparationer. Några stambyten är inte aktuella vid
flyttillfället eftersom livslängden på tappvattenrör och stammar är cirka 50 år. Det kan dock vara
rimligt att göra stammarna lättåtkomliga utifrån lägenheterna för att minska besvärligheten för
de boende.

11.2.

Avlopp

Avloppets uppgift är att föra bort spillvatten och förebygga dålig lukt. Eftersom avloppsrören
utnyttjar självfall för att föra bort spillvattnet krävs en viss fri höjd för att tillgodose detta. Fallet
utförs med lutningen 1:100. I fall där självfall inte går att utnyttja kan pumpar istället användas.
Ofta är bjälklagsdimensionerna större i bostadshus i trä jämfört med bostadshus i betong på
grund av ljudisoleringen, vilket ger en möjlighet att konstruera ett avloppssystem utan pumpar.
Avloppsrör utrustas med vattenlås och luftningar för att förebygga dålig lukt. Luftningar jämnar
också ut trycket för att förhindra att vattnet i vattenlåset spolas bort.
Även i fallet med avloppssystemet är det fördelaktigt att placera kök och badrum intill varandra.
Det gör att flera tappställen kan anslutas till samma samlingsledning istället för att behöva bygga
flera samlingsledningar. Samlingsledningarna ansluts till stammarna som går vertikalt i schakten i
byggnaden.
Eftersom avloppsledningarna inte gjuts in i fallet med träbyggnader är det relativt lätt att koppla
isär ledningarna från varandra. Avloppsledningar ansluts till varandra med olika typer av muffar
eller klämringar. Vid en flytt kan det vara aktuellt att spola rent avloppsrören för att undvika spill
vid transport och lyft.

11.3.

Ventilation

Ventilationskanalerna kan antingen vara cirkulära, rektangulära eller en kombination av dessa.
Stora dimensioner på kanalerna ger låga lufthastigheter och därmed små tryckfall (Warfvinge &
Dahlblom, 2010). Även oljud från ventilationssystemet kan reduceras genom att välja större
kanaler. Större kanaler ger dock också större byggkostnader i form av dyrare material. Dessutom
tar de också mer plats vilket byggherrar ofta vill undvika. Moderna system är utrustade med
dubbla kanaler för att kunna återvinna värmen från frånluften. Tilluften tas in till ett fläktrum där
den kan filtreras och förvärmas innan den förs ut till lägenheterna.
Ett FTX-system kräver med andra ord mer plats än andra system. Det är också viktigt att utforma
ventilationssystemet så att oljud minimeras och för att förhindra brandspridning. Eftersom KL-trä
anpassas till den aktuella byggnaden redan i fabrik kan precisa håltagningar göras redan i
produktionsstadiet vilket underlättar installation och montage. Om byggnaderna ska ändra form
vid flytten behöver detta tas höjd för. En potentiell lösning kan vara att göra håltagningar för
eventuella omdragningar av ventilationssystemet och plugga igen dessa temporärt. När
byggnaden sedan flyttas (och ändrar form) är det enkelt att ta bort pluggarna och dra om
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ventilationssystemet vid behov. Pluggarna behöver då vara utformade för att klara brand- och
ljudkrav både i första skedet och efter omdragningen.

11.4.

Värme

11.4.1.
Värmeleverans
Värme till flerbostadshus levereras via externa system om byggnaderna inte är utrustade
med en egen värmeförsörjning. Värme levereras i så fall till byggnadens undercentral där den
omvandlas till temperaturer som passar hushållens system. Från undercentralen
transporteras värmen via horisontella ledningar till vertikala ledningar i schakt. Från dessa
vertikala ledningar grenar varmvatten och kallvatten ut till varje lägenhet. Från schakten går
det att placera ledningar i golven eller i undertaket. När bjälklagskonstruktionen väljs
bestäms också i vilket skikt ledningarna i lägenheterna ska dras.
11.4.2.
Radiatorer
Radiatorer placeras ofta under fönster för att motverka kallraset från dessa. Värmebehovet
för varje rum räknas fram och sedan väljs lämpliga radiatorer för att täcka det behovet.
Radiatorer kan vara elvärmda eller ha vattenburen värme. Eftersom kraven på byggnaderna
är strängare för elvärmda byggnader är det vanligare med någon annan energikälla än el. I
storstadsregionerna är det till exempel vanligt med fjärrvärme men radiatorer kan användas
med andra värmekällor också, då i kombination med en ackumulatortank för det värmda
vattnet. Det gäller även då byggnaderna är utrustade med solfångare eller solceller.
Radiatorsystemen är slutna system. Ett välplanerat system har få komponenter och litet
slitage i ledningar och rördelar. Ledningarna förläggs ofta i dolda utrymmen för att inte
inkräkta på boytan. Det är dock viktigt att tänka på att kopplingar och anslutningspunkter
inte få placeras i dolda utrymmen. Eventuella läckage ska vara lätta att upptäcka. Det är
därför vanligt att det finns inspektionsluckor vid kopplingar. Radiatorer utnyttjar en liten area
men en stor temperaturdifferens mellan tillopps- och utloppsvatten. I moderna
radiatorsystem överstiger tilloppstemperaturen sällan 55 ℃.
11.4.3.
Golvvärme
Golvvärme används för att få en jämnare temperaturprofil i rummet. Värmeöverföring kan
beskrivas med Fouriers lag enligt nedan. Eftersom hela golvytan täcks med värmeslingor
avges också värme från hela golvet, det vill säga arean i formeln blir väldigt stor jämför med
radiatorer, vilket resulterar i att det krävs en liten temperaturdifferens, dT, för att
åstadkomma en behaglig inomhusmiljö.
𝑞 = 𝑘 ∙ 𝐴 ∙ 𝑑𝑇
Om radiatorer används har de en relativt liten area, vilket kräver en hög temperaturskillnad
mellan rummet och radiatorerna. Om golvvärme väljs utnyttjas istället en större area,
nämligen hela golvet, vilket då kräver en mindre temperaturskillnad. Människor trivs bäst när
det är kallare runt huvudet och varmare runt fötterna. Radiatorer värmer den
omkringliggande luften vilket får den att strömma uppåt. Det leder med andra ord till en
försämrad komfort. I ett rum räcker det med att ha 23–24 ℃ på golvvärmen för att hålla en
rumstemperatur på 20 ℃ (Molander, 2014).
En sak som är viktig att tänka på vid utformning av ett golvvärmesystem är
kondensationsrisken. För att kunna ha golvvärme måste bjälklaget isoleras undertill. En
tumregel är att ha minst 250 mm isolering under slingorna (Boverket, 2002). Detta eftersom
ett bjälklags temperatur höjs i och med att golvvärmen är påslagen. Detta medför en ökning i
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hur mycket vattenånga som kan bäras av luften i konstruktionen. Eftersom naturen strävar
efter att nå samma relativa fuktighet överallt kommer fukt att dras in i det varma bjälklaget.
Den totala vattenmängden är alltså högre i bjälklaget än omkringliggande omgivning
(exempelvis grunden) trots att RF är lika. Om golvvärmen sedan stängs av kommer den
uteblivna uppvärmningen att leda till bjälklaget kyls av något. Om denna avkylning är
tillräckligt snabb kan luften nå daggpunkten och resultera i fuktutfällning. Konstruktionerna
på golvvärmesystemet skiljer sig något mellan träbjälklag och betongbjälklag. På grund av
träets isolerande förmåga behöver värmen spridas ut. Leverantörer använder ofta en falsad
isolerande skiva som täcks med spridningsplåtar av aluminium. Slingorna läggs sedan i de
utfalsade kanalerna.
Golvvärme kan vara den primära värmekällan eller användas som komfortvärme. Dagens
moderna byggnader har ofta stora fönster. Även bra fönster ger upphov till kallras, vilket kan
vara svårt att förhindra med golvvärme. Golvvärmen kan vara vattenburen eller elburen. I
fallet med flyttbara byggnader kan det ur flyttsynpunkt vara bättre med ett elburet
golvvärmesystem eftersom ett elburet system inte behöver tömmas till flytten. Det är dock
viktigt att notera att byggnader som är eluppvärmda har hårdare energikrav.

11.5.

El

Om volymelement som vid något tillfälle ska förflyttas är det viktigt att flytten sker smidigt.
Traditionella elinstallationer dras i VP-rör, flexslang och dosor, ett system som fungerar väl
(Åström, 2017). Systemet skulle gå att utnyttja i flyttbara volymelement också genom att
använda öppningsbara plintar för enkel sammankoppling. Elinstallationerna kan installeras när
modulerna staplats på varandra eller vara fördragna i volymerna när de levereras. Oavsett
förfarande är det viktigt att montering och demontering är enkel och går snabbt. Ett annat
system som går att utnyttja är olika typer av snabbkoppling, exempelvis Wago Winsta, eller
motsvarande från andra leverantörer. Systemet fungerar ungefär som spännet på ett bilbälte.
Om flera volymelement ska sättas ihop till en lägenhet kan dessa kopplingar förenkla arbetet vid
montering och demontering. Byggnaden kan driftsättas snabbare eftersom elektriker slipper dra
och koppla ledningar på plats, förutsatt att elinstallationerna är installerade redan i fabriken.
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12.

Brandsäkerhet

12.1.

Hur beter sig trä vid brand?

När trä utsätts för tillräckligt höga temperaturer börjar det brytas ned.
Nedbrytningsmekanismerna vid olika temperaturer går att läsa om i avsnitt 3.3.4. Det som
händer när trä utsätts för brand är att det börjar förkolnas, se Figur 41. Kolskiktet är isolerande
och minskar inträngningshastigheten i träet. Förkolningshastigheten ligger på ungefär 0,5–1
mm/minut. Att förkolningshastigheten är känd går att utnyttja vid dimensionering eftersom
trädelarna därmed beter sig på ett förutsägbart sätt.

Figur 39: Förkolning av trä. Källa: Träguiden

Det är dock viktigt att notera att förkolningshastigheten är annorlunda för KL-trä eftersom det är
uppbyggt i skikt som är limmade till varandra. Vid brand på undersidan av en horisontell KL-skiva
börjar det skiktet närmast branden att förkolnas med en hastighet på ca 0,65 mm/min (Stora
Enso, 2013). När förkolningsdjupet når nästa skikt ökar förkolningshastigheten till ca. 1,3
mm/minut de fösta 25mm in i skiktet varefter hastigheten minkar till 0,65 mm/min igen.
Processen upprepas för varje skikt i konstruktionen. Vid vertikala KL-trädelar är initialhastigheten
för förkolning ca. 0,63 mm/min för det första skiktet. Resterande skikt förkolnas med en
hastighet på ca. 0,86 mm/min.

Figur 40: Förkolningshastighet i horisontella delar (bild t.v.) och i vertikala delar (bild t.h.). Bildkälla: Stora Enso

Skikten innanför pyrolyszonen är friska och har kvar sin bärande förmåga. I pyrolyszonen är
elasticitetsmodulen och hållfastheten reducerad vilket tas hänsyn till i dimensioneringen
(Träguiden, 2003h). För att räkna fram hållfastheten 𝑓𝑑,𝑓𝑖 vid brand används en reduktionsfaktor
𝑘𝑓𝑖 i formeln nedan.
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𝑓𝑑,𝑓𝑖 = 𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖 𝑘𝑓𝑖

𝑓𝑘
𝛾𝑀,𝑓𝑖

Reduktionsfaktorn för KL-trä är densamma som för limträ, nämligen 1,15. För konstruktionsvirke
är samma reduktionsfaktor 1,25. 𝑓𝑘 beskriver materialets karaktäristiska hållfasthet enligt
Eurocode och 𝛾𝑀,𝑓𝑖 är en partialkoefficient som i Sverige är 1. På liknande sätt kan effektiv
elasticitetsmodul och skjuvmodul räknas fram. Istället för att använda det karaktäristiska värdet
på hållfastheten används istället det karaktäristiska värdet på en styvhetsparameter (E-modul
eller skjuvmodul). För metoden ovan är 𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖 = 1.
Istället för ovan nämnda metod som är enligt SS-EN 1995-1-2 kan metoden med effektivt
tvärsnitt användas varvid 𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖 är mindre än 1. Genom att beräkna förkolningsdjupet beräknas
det kvarvarande, friska tvärsnittet (Träguiden, 2003h). Pyrolyszonen intill kolskiktet antas ha noll
i hållfasthet. Det effektiva förkolningsdjupet beräknas med formeln nedan.
𝑑𝑒𝑓 = 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑛 + 𝑘0 𝑑0
𝑘0 används för att det kolskiktet inte är fullt utvecklat under brandens första 20 minuter. Värdet
på parametern ligger i intervallet 0–1 och varierar linjärt under de första 20 minuterna. Dessa två
skikt läggs ihop till ett djup som räknas bort. Hållfasthetsreduktionen beror på tvärsnittets form
och om branden angriper från ett eller flera håll. I SS-EN-1995-1-2 finnes värdet på 𝑑0 för olika
tvärsnittsformer. För smala konstruktionsdelar kan alltså den beräknade
hållfasthetsreduceringen vara stor trots att förkolningen inte är synlig på grund av parametern
𝑘0 𝑑0.

Figur 41: Effektiv tvärsnittsarea. (1) visar initialt tvärsnitt, (2) visar
verkligt kvarvarande tvärsnitt, (3) visar ekvivalent kvarvarande tvärsnitt
och (4) visar effektivt tvärsnitt. Bildkälla: Träguiden

12.2.

Funktionskrav

En av de starkaste fördomarna som finns mot trästommar är att trä presterar dåligt vid brand.
När Sverige gick med i EU ersattes materialkraven med funktionskrav. Det blev fritt fram att
använda trästommar så länge det kan visas att de kan stå emot en brand med avseende på
bärförmåga, isolering och integritet under en viss tid. Brandmotståndet för en byggnadsdel anges
med en till tre bokstäver och en siffra. Bokstäverna anger vilken del av brandmotståndet som
avses och siffran beskriver under hur lång tid byggnadsdelen klarar av att motstå belastningen.
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Figur 42: Funktionskraven avser bärförmåga, integritet och isolering. Bildkälla: Träguiden

En byggnadsdel som är klassad med REI90 ska alltså ha bärförmåga, vara tät och vara isolerande i
90 minuter. Förutom ovan nämnda krav kan det finnas andra krav på hur byggnadsdelar ska
prestera under en brand. En vanlig upplysning som ges är att det är röken som dödar. När olika
material bryts ned under ett brandförlopp kan de avge mer eller mindre giftiga gaser.
Brandklassen för olika material börjar med en bokstav följt av en siffra som anger huvudklassen.
Sedan kan rökklass och droppklass som är tilläggsklasser anges och betecknas då med ett ”s”
respektive ett ”d”, följt av en siffra. Rökklassen anges med siffrorna 1–3 och droppklassen anges
med siffrorna 0–2. En viss gipsskiva kan alltså ha brandklassen A2-s1,d0 vilket då skulle innebära
att materialet är obrännbart, att materialet endast får avge mycket begränsad mängd med
brandgaser och att brinnande droppar eller partiklar inte får förekomma. Olika byggnader har
olika hårda krav på sig och det finns många olika strategier för att uppnå ett tillräckligt
brandskydd.

12.3.

Byggnadsklasser

Byggnader delas in i olika skyddsklasser utifrån skyddsbehov. Skyddsbehovet bestäms genom att
ta hänsyn till faktorer som påverkar utrymning och konsekvenserna av att byggnaden rasar
samman. Höga byggnader med många boende har därför högre krav på brandskydd eftersom en
kollaps skulle innebära att många människor kan omkomma och att byggnaden kan orsaka
skador på närliggande byggnader. När en byggnad utformas tas även hänsyn till rörelsehindrades
möjligheter till utrymning och hur väl de boende känner till byggnaden och dess
utrymningsvägar. Byggnader klassas också utifrån vilken verksamhet som finns i byggnaderna,
s.k. verksamhetsklassning. Äldreboenden behöver till exempel högre brandskydd jämfört med
bostadshus i samma storleksordning.
Flerbostadshus utformas vanligtvis i byggnadsklass Br1 eller Br0 vilket innebär att byggnaderna
har ett stort respektive mycket stort skyddsbehov. Bostadshus med 3–16 våningsplan klassas
med Br1 och byggnader med fler än 16 våningsplan får byggnadsklassen med Br0. I fallet med
byggnader i klass Br1 och lägre finns det fördefinierade krav som byggnadsdelarna måste klara.
När en byggnad i byggnadsklass Br0 utformas är det dock enbart analytisk dimensionering som
gäller. Varje Br0-byggnad är unik vilket kräver att brandskyddet utformas genom att ha en annan
Br0-byggnad som referens. Brandskyddet i den nya byggnaden bör då minst motsvara
brandskyddet i referensbyggnaden.
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Figur 43: Brandteknisk klass för några olika byggnader. Bildkälla:
(Blixt & Svanteson, 2014)

12.4.

Brandskydd

För att en byggnad ska förebygga brandspridning och var säker krävs det att medvetna val görs
vid brandprojekteringen. Brandskydd delas upp i aktivt brandskydd och passivt brandskydd. När
brandcellsindelningen görs brukar varje lägenhet vara en egen brandcell. Nödutgångar och
korridorer likaså. Passiva brandskydd strävar efter att förhindra att branden sprids till och från
brandcellen där branden uppkommer. Genom att på så sätt begränsa branden kan
utrymningsvägar och angränsande brandceller hållas säkra och opåverkade under tillräckligt lång
tid att evakuering kan ske. Aktiva brandskydd aktiveras när branden utbrutit. Exempel på aktiva
brandskydd är sprinklersystem, brandvarnare och branddörrar.
12.4.1.
Isoleringsmaterial
I takt med att byggnaderna effektiviseras med avseende på energianvändning ökar också
väggtjocklekarna. I jakten på lägre U-värden på klimatskalet ökas ofta isoleringsskiktens
tjocklek. De populäraste isoleringsmaterialen är cellplast och mineralull. Ur
isoleringssynpunkt är de i princip likvärdiga. Cellplast är dock både billigare och lättare än
mineralull (Wandrell, 2011). Den är också brännbar vilket mineralullen inte är. Det finns
exempel på sandwichkonstruktioner där cellplast är omslutna av obrännbara material vilket
förbättrar brandskyddet. Cellplast är petroleumbaserat och brinner därför väldigt bra.
Cellplastisolering har brandklass i E-F, beroende på om den är flamskyddsbehandlad, i
euroklassystemet medan mineralull och glasull är obrännbara och har klassen A1 (A2 om
ytan är belagd med papp). Brandförloppet i cellplast är väldigt snabbt och många bränder
sker under byggskedet då cellplasten är exponerad (Wandrell, 2011).
Eftersom volymelement kan vara öppna är det värt att tänka över riskerna som kan finnas
under byggskedet och vidta nödvändiga åtgärder för att undvika skador och kostnader.
Risker kan också finnas med slutna element med avseende på exponerade brännbara
isoleringsmaterial. Ofta kommer volymelement isolerade när de levereras från fabriken.
Lägenhetsskiljande väggar är tvådelade med varsin del i respektive volym, vilket gör att
isoleringsskiktet är exponerat då emballaget tas bort som visas i figur 45. I fallet med
brännbara isoleringsmaterial kan det räcka med en gnista för att materialet ska antändas.
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Figur 44: Ett volymelement lyfts på plats. Bildkälla: Svenskt Trä

12.4.2.
Ytskikt invändigt
Eftersom ytskikten oftast är det första som stöter på branden utgör de det första skyddet
mot brandspridning mellan brandceller. För att skydda konstruktionen väljes därför ofta att
ha ett obrännbart material i form av gips som ytskikt. Det har också varit vanligt att trä väljs
som ytskiktsmaterial för att framhäva att stommen är i trä. Ett exempel är träbyggnaderna
som Folkhem har byggt i Sollentuna. Exempelvis är trapphusen delvis byggda med trä.
Brandskyddskraven gäller fortfarande och så länge det visas att kraven möts är det fritt fram
att använda trä som ytskiktsmaterial. Det finns dock vissa aspekter att ta hänsyn till. Vid
branddimensionering kontrolleras först vad för krav som finns på den aktuella
konstruktionen (Paulsson, 2016). Sedan fastställs det statiska systemets utseende för att
kunna ta hänsyn till infästningar och förstärkningar. Beroende på byggnadens skyddsbehov
dimensioneras sedan skyddet efter det. Några viktiga saker att tänka på är svaga punkter i
ytskikten. Det kan exempelvis röra sig om infällda eldosor och fördelarskåp. Dessa penetrerar
ytskikten och utför därför en svag punkt i brandskyddet vilket behöver tas hänsyn till och vid
behov tillsätta åtgärder. Mineralull har också en viss krympning vilket kan göra att skivorna
kan ramla ur sin ursprungliga position (Paulsson, 2016).
Vid branddimensionering av förband och infästningar måste fästdonen vara tillräckligt långa
för att bibehålla sin fästningsförmåga vid en brand (Paulsson, 2016). Spikar och skruvar
behöver vara så långa att de har sin förankringslängd i okolat trä. Det är också viktigt att
kantavståndet för infästningar är tillräckligt för att infästningarna inte ska brinna bort under
brandförloppet. För att skydda infästningar kan i vissa fall träet i det bärande systemet
användas. Då behöver infästningarna vara inslitsade i träet och hålen för dymlingar vara
pluggade med träplugg. I andra fall måste anslutningarna omslutas av material som fördröjer
påverkan från branden. Om håltagningar gjorts för lyftanordningar behöver dessa också
pluggas igen med träplugg eller med mineralullsisolering med smältpunkt över 1000 ℃ (Stora
Enso, 2013).
Det går att ha KL-trä som ytskikt istället för gipsskivor. I dessa fall används s.k. offerträ.
Principen är vanlig vid branddimensionering av limträkonstruktioner. Konstruktionen
dimensioneras för att klara lasterna varpå en viss tjocklek adderas till konstruktionen som
går att ”offra” vid en brand. Alltså kan en del av den bärande stommen brinna bort utan att
kompromissa stommens bärande förmåga under den tiden som stommen är dimensionerad
att ha kvar sin bärförmåga. Vid dimensioneringen kontrolleras om det kvarvarande snittets
area och bärförmåga efter en viss tid (exempelvis R=90) överstiger lasternas verkan. Om
detta är fallet är konstruktionen godkänd ur bärighetssynpunkt vid en brand. Om lasterna
istället överstiger bärförmågan måste stommen dimensioneras upp för att klara kraven.
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12.4.3.
Fasader
Det finns särskilda krav på fasader eftersom det utgör en potentiell brygga mellan
brandceller. Dessutom utgör klimatskärmen en barriär mellan insida och utsida. I Br2- och
Br3-byggnader är det fritt fram att använda träpanel som fasadmaterial ur brandsynpunkt. I
Br1 finns det dock vissa begränsningar på hur mycket trä som får användas i en fasad.
Fasader ska enligt BBR utformas enligt punkterna nedan (Bengtsson, 2010).
o
o
o
o

Förhindra brandspridning längs fasadens yta
Förhindra brandspridning i fasadkonstruktionen
Nedfallande delar får inte förekomma
Ytterväggen ska ha en brandavskiljande funktion gentemot andra brandceller

Figur 45: Scenarierna visar på vilka sätt en fasad kan antändas av en brand. Bildkälla: (Träguiden, 2003c)

Om en träfasad väljs i en Br1 byggnad måste den skyddas genom konstruktiv utformning
eller genom aktiva system. Följande alternativ finns (Östman & Tsantaridis, 2013).
o

Trä får användas i vertikala sektioner mellan balkonger om en betongplatta används i
balkongerna. Det bedöms att risken för brandspridning begränsas genom detta
förfarande och går att acceptera.

o

Avbrott i träfasaden. I denna kategori finns det flera möjligheter.
▪ Träfasad går att använda i sidled mellan fönster. Fasaden i övrigt utförs av
obrännbara material.
▪ Träfasad går att använda mellan fönster i höjdled. Fasaden i övrigt utförs av
obrännbara material.
▪ På annat sätt regelbundna avbrott i träfasaden som förhindrar
brandspridning.

o

Brandskyddad träpanel som uppfyller kraven enligt SP Fire 105. Genom att använda
brandskyddad träpanel förhindras antändning och på så vidare brandspridning till
angränsande lägenheter.

o

Sprinkler har installerats. Genom att installera sprinkler i bostäderna kan fasaden för
samtliga våningar utom bottenvåningen vara gjorda i trä. Bottenplanets fasad måste
vara utförd i ett obrännbart material. Resonemanget bakom detta är att bränder
som har sitt ursprung inomhus inte ska kunna antända angränsande lägenheter via
fasaden eftersom sprinklern förhindrar detta. Att bottenplanet är gjort i ett
obrännbart material förhindrar att bränder som startar utomhus ska sprida sig till
byggnaden via fasaden.
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o

Speciella fönster kan användas. Det finns flera lösningar i denna kategori.
▪ Fönsterna är försedda med en automatisk fönsterlucka som stängs vid
händelse av brand.
▪ Använda brandklassade fönster som är låsta och endast kan öppnas med
nyckel.
▪ Fönsterna är försedda med flamskärm ovanför fönsterna. Flamskärmen
begränsar brandens spridning till fasaden.

12.5.
Sprinklers
Sprinklers hör till de aktiva brandskyddssystemen. Det finns i princip två olika sprinklersystem,
automatisk sprinkler och boendesprinkler. Boendesprinkler används främst för bostadsändamål
medan automatisk sprinkler (konventionell sprinkler) kan användas i alla typer av lokaler
(Östman & Nystedt, 2012). Konventionell sprinkler har en egen vattenkälla i form av ringmatad
eller ändmatad ledning från det kommunala nätet, sprinklerbassäng eller naturlig vattentäkt.
Boendesprinkler använder tappvattensystemet för sin vattenförsörjning. När ett sprinklersystem
är installerat provtrycks och besiktas det. Hela systemet fylls med vatten och avluftas. Sedan
appliceras ett tryck på 15 bar eller ett som motsvarar 1,5x arbetstrycket i den högst belastade
ledningen (Mohammadi & Asp, 2013). Efter två timmar kontrolleras om trycket har sjunkit, vilket
i så fall skulle indikera på ett läckage. En stor skillnad mellan automatisk sprinkler och
boendesprinkler är att automatisk sprinkler har högre krav gällande vattenförsörjning.
12.5.1.
tekniska byten
Träbyggnaderna i Sundbyberg är byggda med en heltäckande träfasad, trots att de tillhör
Br1. Detta är möjligt genom så kallade tekniska byten. Genom att lägga till ett aktivt
brandskyddssystem kan vissa lättnader göras i det traditionella brandskyddet. Anledningen
är att sprinklers förmåga att rädda liv är oomtvistlig, vilket statistiken också tydligt visar.
Dessutom är tillförlitligheten på sprinklersystem hög, ca. 96% i flerbostadshus (Nystedt,
2011). Sprinklade byggnader ger dessutom räddningstjänsten en rättvisare chans eftersom
ett rum kan bli övertänt på några få minuter. När en byggnad dimensioneras mot brand finns
det två vägar att gå. Antingen görs en förenklad dimensionering eller en analytisk
dimensionering. Vid analytisk dimensionering måste byggherren visa att de brandtekniska
lösningarna ger ett fullgott skydd. Vissa tekniska byten får göras då en förenklad
dimensionering utförs och dessa finns beskrivna i BBR (Östman & Nystedt, 2012). Då ett
teknisk byte tillämpas måste de allmänna råden och kraven i BBR som är relevanta för
objektet följas. Om ett avsteg görs från dessa antas dimensioneringen vara analytisk och då
ställs också högre krav på verifiering. V

Figur 46: Figuren visar hur tillägg kan användas för att minska på kraven. Bildkälla: SP,
Tekniska byten i sprinklade byggnader
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Som framgår av Figur 48 går det att lätta på det konventionella skyddet om ett tillägg görs.
Genom att utnyttja möjligheten till tekniska byten kan exempelvis brännbara ytskikt
(euroklass D) nyttjas i flerbostadshus om ett sprinklersystem används. Om ett ytskikt i
euroklass D också ska användas i taken krävs det att sprinklersystemets förmåga att hantera
detta verifieras genom en utredning (Östman & Nystedt, 2012).
12.5.2.
Boendesprinklers
I Sverige omkommer årligen cirka 100 personer i bostadsbränder. Traditionella
sprinklersystem installeras sällan i bostäder då huvudsyftet med dessa är att förse byggnader
med ett egendomsskydd. Boendesprinklerns syfte däremot är istället att ge ett personskydd.
Systemet har använts i USA och Kanada sedan 70-talet där statistiken visar att skadorna
minskar med 85% och att dödsfallen i princip eliminerats (Sprinklerfrämjandet, 2016).
Boendesprinklers ansluts till byggnadens tappvattensystem och löser ut när temperaturen
når en viss temperatur. Risken för felutlösningar är därför obefintlig eftersom
aktiveringssystemet inte styrs av rökproduktion. Systemet bygger på samma princip som
konventionella sprinklersystem, nämligen att stoppa branden i dess tidiga skeden och på så
vis undvika övertändning. Dimensioneringen av systemet avgör hur många sprinklerhuvuden
som utlöser vid en brand. Bränder utbryter mer frekvent i vissa rumstyper och det är i dessa
rum som boendesprinkler installeras.
Om flyttbara byggnader ska sprinklas krävs väl genomtänkta lösningar. Ledningar kan läcka
och därför orsaka fuktrelaterade problem. I träbyggnaderna i Sollentuna (Strandparken)
hanterades detta genom att undvika att ha klämkopplingar i lägenheterna. Boendesprinklers
kan anslutas med plaströr och ledningsdragning kan göras i bjälklag, innerväggar,
installationsskikt eller i installationsschakt. På så sätt kan vatten- och fuktskador som har sin
grund i läckande ledningar undvikas. Vid en flytt skulle systemet behöva tappas på vatten
(som görs indirekt via tömningen av tappvattensystemet). Återmontering sker då
byggnaderna har flyttats till återuppställningsplatsen. Priset för boendesprinkler ligger på ca.
200–250 kr/kvm, inklusive material och installation (Sprinklerfrämjandet, 2016). Kostnaden
kan jämföras med kostnaden för ett konventionellt sprinklersystem som ligger på ca. 300–
350 kr/kvm. Siffrorna tar dock ej hänsyn till eventuella lättnader på övrigt brandskydd genom
tekniska byten. Totalkostnaden kan med andra ord vara lägre om byggnaden sprinklas.
12.6.
Luftspalter och dolda utrymmen
Brandspridning via luftspalter och dolda utrymmen kan vara förrädiskt eftersom spridningen kan
vara svår att upptäcka och att det kan vara svårt komma åt vid släckningsarbete. Ett exempel där
brandspridningen ledde till ett ödesdigert resultat är studentboendet i Luleå som brann år 2011.
Byggnaden på fem våningar var uppbyggd av volymelement med lättbyggnadsteknik. Branden
startade vid spisen i en lägenhet belägen på högsta planet. Branden spred sig till vinden via
ventilationssystemet. Vidare från vinden spred sig branden nedåt i byggnaden via de luftspalter
som fanns mellan modulerna. Elden på vinden var så kraftig att reglar brändes av och branden
kunde ta sig förbi de brandstopp som var installerade (Björkman, 2013).

58

Figur 47: Räddningstjänstens IR-kamera visar hur branden spred sig mellan
modulerna. Bildkälla: Fördjupad olycksundersökning brand i flerbostadshus i
Luleå Klintvägen av Christer Björkman

Cellplastisoleringen som fanns i ytterväggarna bidrog till brandspridningen (Björkman, 2013). Det
konstaterades också att räddningsinsatsen (vattenbeskjutning) fått gipsplattorna mellan vind och
översta våningen att rasa in. Resultatet av denna händelse visar på vikten att kunna förhindra
brandspridning via utrymmen som är dolda. I exemplet ovan bedömdes det att branden spred sig
genom en otäthet i brandisoleringen till ventilationskanalerna på vinden. Byggnaden var utrustad
med massiva brandstopp men branden var så kraftig att den lyckades ta sig förbi dessa.
Tillgången på syre och bränsle avgör hur branden utvecklas. En brand kan vara pyrande eller fullt
utvecklad och kan därför vara oberäknelig. Det finns exempel på när bränder i hålrum har spridits
med hastigheter på 2–8 m/min (Träguiden, 2015). I ventilerade fasader kan bränder spridas
mycket snabbt på grund av skorsstenseffekten. Som motåtgärd installeras brandstopp och dessa
finns i två varianter, massiva och ventilerade brandstopp. Massiva brandstopp byggs ofta med
trä, mineralull eller gips (Träguiden, 2015). Dessa sätts in på platser där krav på ventilation inte
finns (exempelvis vertikalt längs fasaden). Ventilerade brandstopp används istället där
ventilation behövs, vanligtvis i fasader med luftspalt. Ventilerade brandstopp byggs av trä, metall
eller brandsvällande material. Brandstopp utförs ofta med EI30 eller EI60. Eftersom många
bränder sprids till vindar där de snabbt kan utvecklas är det viktigt att se till att en brand inte
sprids från fasaden till vinden via en ventilerad takfot. I sådana fall kan ventilerade brandstopp
användas.
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13.

Akustik

13.1.

Funktionskrav

För att en byggnad ska vara godkänd ur ljudsynpunkt behöver den utformas och dimensioneras
så att uppkomst och spridning av störande buller begränsas. Det innebär att buller som kommer
utifrån eller från angränsande utrymmen inte ska leda till obehag hos de boende. Ljud kan delas
in i luftljud och stegljud. I BBR används ljudklasser för att beskriva tillåtna ljudnivåer samt krav på
ljudisolering. Byggnader delas in i ljudklasser A-D, där A är den bästa ljudklassen (Träguiden,
2003j). Ljudklass C motsvarar den minsta godkända nivån, men ljudklass D kan också godtas i
vissa fall. Det gäller ofta för äldre byggnader där bevarandevärdet anses ha högre prioritet än de
boendes trivsel.
o
o
o

Ljudklass A – Mycket goda ljudförhållanden
Ljudklass B – Betydligt bättre ljudförhållanden än ljudklass C
Ljudklass C – Tillfredsställande ljudförhållanden för majoriteten av de boende

För att få ett bra resultat vid bullerbekämpning är det viktigt att tidigt bestämma önskad ljudklass
och åtgärder som behöver tas för att nå dit samt att låta en sakkunnig granska handlingarna
(Gustafsson, et al., 2013). Ur ekonomisk synpunkt är det också viktigt att tidigt sätta in åtgärder
för att bekämpa buller eftersom senare tillkomna lösningar kan bli uppemot 100 gånger dyrare
för att nå samma kvalitet, se figur 49 (SOU 1993:65). Det kan dock vara svårt att förutse hur en
konstruktion presterar eftersom det saknas verifierade beräkningsmetoder i projekteringsskedet.
Mycket forskning och utveckling kring hur ljud sprids i byggnader och hur detta förhindras har
lett till en produktutveckling i träbyggandet (Gustafsson, et al., 2013). Samtliga etablerade
byggsystem i trä klarar idag ljudkrav motsvarande klass B.

Figur 48: Samband mellan akustisk kvalitet och kostnad. Bildkälla: (FOU 1993:65 - Handlingsplan mot buller, 1993)

13.2.

Ljud och träbyggnader

Ljud är vågor som överförs genom tryckförändringar i ett medium. Om en ljudkälla alstrar ljud i
ett rum leder det till en variation i lufttryck relativt atmosfärstrycket. När ljudvågorna når en vägg
kommer lufttrycket närmast väggen att variera mellan positivt och negativt vilket sätter väggen i
rörelse (Träguiden, 2003k). I rummet där ljudkällan finns blir bidraget från väggens rörelse
obetydlig eftersom ljudkällan överskuggar det ljud som väggen bidrar med. På andra sidan
väggen, där det annars är tyst, har väggens rörelse en påverkan på ljudmiljön. Hur stor rörelsen
är och hur mycket ljud som överförs beror på väggens massa och uppbyggnad. Tyngre material är
svårare att sätta i rörelse och överför därför mindre ljud. Därför har träbyggnader varit föremål
för en diskussion gällande ljudöverföring mellan lägenheter. Som tidigare nämnts finns det inga
verifierade beräkningsmetoder för att räkna fram ljudisolering mellan byggnadsdelar i
projekteringsskedet. Det har däremot, genom utvecklingsarbete, tagits fram lösningar för
träkonstruktioner som lever upp till de högre ljudklasserna. Eftersom densiteten på trä är mycket
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lägre än hos betong presterar en enkel KL-träskiva sämre än en betongskiva med lika
dimensioner. Med mineralullsisolering kan de högre frekvensernas bidrag reduceras. Det är
främst vid låga frekvenser (<100 Hz) som tyngden börjar spela roll. Genom att bygga med
dubbelkonstruktioner, vilket blir fallet med volymelement, kan god ljudisolering uppnås.
Eftersom varje modul har ett eget skikt får varje lägenhetsskiljande vägg och bjälklag två skikt. Ju
större luftspalt desto bättre ljudisolering. I figuren nedan visas ljudisoleringen i en tvådelad
lägenhetsskiljande vägg från Martinsons som med tillräcklig luftspalt uppnår ljudklass A
(Martinsons, 2016a).

Figur 49: Ljudisolering i en lägenhetsskiljande vägg från Martinsons. Bildkälla: Martinsons KL-trä handbok

13.3.

Ljudisolering

Ljudisolering delas upp i luftljudsisolering och stegljudsisolering. Luftljudsisolering beskriver en
byggnadsdels förmåga att reducera ljudöverföringen mellan två rum. Luftljud kan överföras
direkt genom konstruktionen eller genom glipor i konstruktionen, ventilationskanaler eller
dörrar. Små hål eller springor kan ställa till det i konstruktioner. Även om väggen i sig har en bra
isolering har små hål en tendens att försämra ljudisoleringen avsevärt. Eftersom väggarna i
volymelement består av två separata element minskar risken för försämrad ljudisolering då dessa
byggs separat. En riskfaktor kvarstår dock, nämligen infästningar mellan volymelementen då
dessa kan utgöra en potentiell ljudbrygga. Stegljud avser ljud som härstammar möbler som
flyttas, personer som går och liknande ljud. Eftersom stegljud genereras direkt ifrån
konstruktionen kan de vara svårare att få bukt med. Vanliga lösningar går ut på att skilja ena
sidan av byggnadsdelen från den andra. Ett exempel är att bygga med ett upphängt tak, där
vibrationer absorberas av beslagen. Ett annat alternativ är att fokusera på ytan där ljuden alstras,
alltså att arbeta med flytande golv. I lösningar som den sistnämnda sker avvibrering i lägenheten
där ljuden har sitt ursprung. Det är viktigt att i båda fallen säkerställa att de ljudupptagande
mekanismerna verkligen fungerar som det är tänkt. För det upphängda taket får inte takskivorna
ha kontakt med stomme. För det flytande golvet gäller det att det inte fästs in mekaniskt
(exempelvis med skruv) (Hagberg, 2013). En mekanisk infästning skulle få den akustiska
lösningen att fallera eftersom mekaniska infästningar erbjuder lägre motstånd för ljudöverföring.
För att säkerställa att montering av vald akustisk lösning sker som det är tänkt är det viktigt att
upprätta en kontrollplan. Volymelement produceras dock i fabrik där personalen får anses vara
medveten om vad som är viktigt att tänka på och undvika. Exempelvis kan en potentiell
ljudbrygga vara eldosor som står mot varande. Om eluttag behöver finnas på bägge sidor av
väggen ska eluttagen placeras med ett visst avstånd ifrån varandra.
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13.4.

Flanktransmission

Flanktransmission avser ljud som färdas till ett annat rum via andra byggnadsdelar än den
avskiljande delen. Det kan till exempel röra sig om ljudöverföring mellan två lägenheter som skiljs
av ett bjälklag via vägganslutningen (se Figur 52).

Figur 50: Flanktransmission. Bildkälla: ByggaHus

För att komma runt fenomenet läggs fokus på att skilja byggnadsdelar som löper över flera
lägenheter från varandra. Bärande väggar i flerbostadshus går från tak till grund och går genom
flera lägenheter. Byggnadsdelarnas kontinuitet bryts av med elastomerer. Elastomerer fungerar
som dämpare och kan därför effektivt minska överföringen av ljud. Elastomererna som används
har höga inre förluster vilket medför att rörelseenergin som de utsätts för omvandlas till värme i
materialet (Christian Berner, 2017). Förutom kontinuerliga byggnadsdelar är infästningar mellan
volymelement är en vanlig svag punkt där ljud kan överföras. Genom att använda elastomerer
infästningen kan flanktransmissionen minskas.

Figur 51: Infästningen isoleras ovan och under med en elastomer. Stålet har
ingen kontakt med träet. Bildkälla: Building Systems by Stora Enso

Vid byggandet av flyttbara byggnader är det viktigt att tänka på lasterna som kan uppkomma vid
flytten och monteringen av byggnaderna (Darnell, 2017). Varumärken som Sylodyn och Sylomer
har en dokumenterad livslängd på 50 år, men uppskattas klara att hålla sin kvalitet och
ljudabsorberande egenskaper under 100 år. Materialen klarar också av en överlast på cirka 10x
den angivna statiska lasten så länge lasten är kortvarig (såsom vid montering). Om lasterna varit
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högre än beräknat kommer materialet att krypa och förlora sina egenskaper. Vid flytten kan
elastomererna inspekteras och ersättas vid behov.

13.5.

Ljud från installationer

I trycksatta ledningar, ventilationskanaler, avlopp, pumpar och maskiner alstras ljud som kan
uppfattas som störande. I Ledningar och rör leder turbulenta flöden (exempelvis vid ventiler,
dimensionsändringar och böjar) till vibrationer. Vibrationer som bildas i installationerna kan
fortplanta sig över flera lägenheter och skapa störande ljud. Installationer skapar både luftljud
och stomljud. Luftljuden dämpas genom att välja tyngre material eller isolera med exempelvis
mineralull. Ljudrelaterade problem som härstammar från installationer är ofta mindre i nybyggda
hus. Erfarenheter från miljonprogrammets tid har lett utvecklingen framåt och fokus har bland
annat lagts på att fästa in installationer på ett sätt som minskar oljud. Stomljud beror ofta på att
de infästa installationerna skapar vibrationer som sedan fortplantar sig genom stommen.
Lösningen på detta problem är ofta att isolera maskiner och pumpar från stommen med
vibrationsdämpare.
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14.
14.1.

Diskussion och slutsatser
Diskussion

Målet för arbetet var att ta reda på hur man bygger flyttbara byggnader av KL-trä. Byggnaderna
behöver nå de kommande målen avseende energiförbrukning och vara kompatibla med
tidsbegränsade bygglov. Att bygga flyttbara byggnader för bostadsändamål är inte en vanlig
företeelse i Sverige. Visserligen finns det temporära byggnader som uppförs vid tillfälliga eller
akuta behov, såsom byggbodar och baracker som ställs upp vid renoveringar av skolmiljöer, så
idén med flyttbara moduler är ju inte ny. Bostäder ställer dock helt andra krav på byggnaderna.
Om de dessutom ska vara flyttbara krävs det att de tekniska systemen som används har hög
tillförlitlighet och lever upp till behoven och kraven före såväl som efter flytten. Det är svårt att
säga hur bra en byggnad fungerar efter en flytt med avseende på alla krav, detta eftersom
flyttbara bostadsbyggnader inte byggs. Därför har den huvudsakliga iden med arbetet varit att ta
reda på vilka krav som finns, hur man löser problemen idag och ta reda på vilka system som är
lämpliga att använda i flyttbara byggnader.
De miljömässiga fördelarna, både avseende hållbarhetsaspekter och energiförbrukning, som KLträ innebär kommer sannolikt att vara en viktig fördel när de nya miljömålen ska realiseras.
Exempelvis kan en väggs U-värde reduceras genom att använda KL-trä då materialet isolerar
bättre än tyngre byggnadsmaterial. Byggnadstyngden spelar också en stor roll vid kranlyft,
grundläggning, akustik och sidostabilisering. Vid kranlyft och grundläggning ger KL-trästommar
fördelar och vid akustik och sidostabilisering krävs genomtänkte lösningar för att uppnå en god
prestanda. Det är dyrt att bygga passivhus eftersom det krävs mer material och effektiva tekniska
system. Det är därför viktigt att utveckla metoder för att effektivisera byggandet och
kompensera för merkostnaden. Detta kan exempelvis göras genom att öka
prefabriceringsgraden, vilket också talar för att detta system kan vara effektivt.
Eftersom kombinationen volymelement av KL-trä och flyttbara byggnader inte ännu existerar
finns det inga heller några klara lösningar för den typen av byggen. Studien presenterar därför
hur lösningar ser ut för KL-träbyggnader och för konventionella moduler. I vissa fall har det
tillgängliga materialet inte räckt till. I dessa fall har sakkunniga kontaktats för delge sin
uppfattning om hur de olika problemen skulle kunna lösas. Ett exempel där den tillgängliga
informationen varit bristfällig och en sakkunnig har kontaktats är hur man skulle kunna lösa
tätskiktet i taken och säkerställa att funktionen bibehålls även efter flytten. Information som
denna är ovärderlig vid konceptutveckling och bidrar till att föra arbetet från spekulation till
någonting som faktiskt går att bygga.
Samtliga som har kontaktats för att ge sin åsikt har sagt att det viktigaste stadiet är
projekteringen av byggnaden och att systemen ska vara lätta att montera och demontera, vilket
är rimligt. Genom att vara förtänksam vid projekteringen kan många problem, som kan ge
trästommar dåligt rykte, undvikas. Genom att planera montering och inkoppling så tidigt som
möjligt banar man väg för ett lyckat projekt. Det kan dock vara svårt att förutse vilka bekymmer
som kan dyka upp när modulerna väl levereras och flyttas med tanke på att det inte finns några
referensbyggen.
I brand- och akustikavsnittet har arbetet gått ut på att ta reda på hur kraven nås i byggnader med
trästomme. Det är i dessa avsnitt som många av fördomarna mot trä finns. Genom att upprätta
en kontrollplan kan många problem undvikas. Exempelvis måste brandavskiljningar och
brandstopp återskapas på den nya platsen med stor noggrannhet för att undvika total förstörelse
vid en brand. En av sakerna som spelar störst roll när komfort mäts är den akustiska miljön.
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Bristfällig ljudisolering kan leda till sömnbesvär och irritation, och det är därför viktigt att
lösningarna fungerar på båda platserna.
Hur rimligt det är att faktiskt bygga upp ett hus och sedan plocka ner det 10–15 år senare, för att
än en gång montera ihop det är svårt att säga. Det innebär trots allt en del besvär utöver de
byggnadstekniska bitarna som behöver överkommas. De nya tidsbegränsade byggloven indikerar
att riksdagen ställer sig positivt till ett sådant förfarande. Många av remissinstanserna anser
också att behovet av ett sådant bygglov finns och välkomnar det. Beroende på vad det är för
upplåtelseform kan det vara besvärligt för boende att behöva flytta ut. Om bostadssituationen
förblir densamma eller förvärras under tiden som byggnaden står på den första platsen kan det
vara knepigt för de boende att hitta någonstans att bo under flyttiden. En lösning skulle kunna
vara att ha en högre hyreskostnad under det tidsbegränsade bygglovets tid som då skulle kunna
användas för att betala de boendes boendekostnader och förvaring av möbler under flyttiden.

14.2.

Slutsatser

Det nya tillägget till plan- och bygglagen, 9 kap PBL §33a, underlättar byggandet av bostadshus
med tidsbegränsade bygglov. Flera av kraven som tidigare gjort det svårt att få tidsbegränsade
bygglov för byggnader avsedda för bostadsändamål har med tillägget blivit lättare att nå.
De byggnader som byggts med KL-trä vittnar om att det är tekniskt möjligt att bygga stora,
energismarta och i varierande grad, komplicerade byggnader. Genom att utgå från befintliga
lösningar för träbyggnader och för moduler kan de olika lösningarna lätt anpassas till att fungera
med flyttbara volymelement av KL-trä. Det finns dock redan installations- och fasadsystem som
är lämpliga att använda i flyttbara byggnader.
Det bör läggas stor vikt på planering, projektering och uppföljning eftersom ett nytt byggsystem
sällan är perfekt i den första iterationen. För att säkerställa att allt sker enligt avtal och regler bör
kontrollplaner upprättas för de olika momenten. Särskilt viktigt för en byggnads prestanda och
säkerhet är att:
o
o
o
o
o

Återuppbygga brandskydd och tekniska lösningar efter flytt
Testa de tekniska systemen innan byggnaden sätts i drift igen för att undvika läckage
och eventuella skador
Säkerställa att montering och demontering sker på ett säkert sätt där minimal mängd
material går till spillo
Säkerställa att modulerna tål att flyttas efter en viss tid i drift
Planera och förbereda så att tidsåtgång vid flytt minimeras
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