
 

 

 

 

 

 

Projektering av KL-trä 
En jämförelsestudie av två flerfamiljshus i KL-trä 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:   Michelle Lacombe och Hugo Wijkström  

Uppdragsgivare:  Projit AB 

Handledare:   Ahmad Reza Roozbeh, KTH ABE 

Examinator:   Zeev Bohbot, KTH ABE 

Examensarbete:  15 högskolepoäng inom Byggteknik och Design  

Godkännandedatum: 2017-06-12 

Serienummer:   BD2017;06  



  II 

 

 

  



  III 

 

SAMMANFATTNING 

Träbyggande har dokumenterade miljövinster och Sverige är en av världens största exportörer av 
trämaterial, trots detta har Sverige halkat efter i byggandet av flerfamiljshus med 
träkonstruktion. 

 
Rapportens utgångspunkt har varit att undersöka om det i projekteringsfasen av bostäder byggda 
med trä finns några hinder för storskaligt byggande. Denna rapport har jämfört två 
flerbostadshus, där huvuddelen av stommen kommer bestå av KL-trä, för att undersöka hur de 
två projekten har valt att lösa brand- och akustikkraven. 

  
KL-trä står för korslimmat massivträ och är element i tre, fem, sju eller fler skikt som kan 
användas som stommaterial vid byggande av flerbostadshus. Tack vare att elementen är 
korslimmade kan svällning och krympning av materialet förhindras. 

  
Vid projektering av ett relativt nytt material som KL-trä, uppstår ett antal problem då kunskapen 
och erfarenheterna är bristande.  Två av de främsta problemen vid projektering av KL-trä är 
brand- och akustikkraven som finns i Sverige, rapporten kommer gå igenom vad det finns för krav 
och regler samt hur trä som material förhåller sig till dessa krav.  

  
Rapporten har lett fram till ett antal rekommendationer för projektörer av KL-trä. 
Rekommendationerna bygger på erfarenheter från de två projekten och projektörerna kopplade 
till dem. Viktiga utgångspunkter vid projekteringen är spännviddernas storlek och att möten 
mellan bärande element skiljs åt för att undvika flanktransmissioner. 
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ABSTRACT 

Wood construction has its documented environmental benefits and Sweden is one of the world's 
largest wood products exporters. Despite this, Sweden has lagged behind in the construction of 
multi-family houses with wood construction. 
 
This reports starting point has been to investigate whether in the design phase of housing built 
with wood, there has been obstacles to large-scale construction. This report has compared two 
multi-family houses, the bulk of which consists of CLT. It has also set out to investigate how the 
two projects have chosen to solve fire and acoustics requirements. 
 
CLT is a cross-laminated solid wood element in three, five, seven or more layers that can be used 
as a material for building multi-family homes. The manufacturing process of CLT means that the 
elements are cross-glued which will prevent any future swelling and shrinkage of the material. 
 
When developing a relatively new material like CLT, a number of problems arise as knowledge 
and experience are inadequate. Two of the main problems in the design of CLT are the fire and 
acoustics requirements in Sweden, the report will review the requirements for regulations and 
how wood as material relies on these requirements. 
 
This report has led to a number of recommendations for CLT projectors. These recommendations 
are based on experiences from the two projects and the projectors associated with them. 
Important starting points for the design are the size of the span and that supporting elements are 
separated to avoid flange transmissions. 
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

De nationella miljömålen sattes upp av regeringen år 1999 och består idag av 17 stycken 

huvudpunkter för att utgöra en grund och peka ut en riktning för svensk miljöpolitik. Miljömålen 

följs årligen upp av flertalet myndigheter som har utsetts som huvudansvariga för något av de 17 

miljömålen. Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om det är möjligt att uppnå 

regeringens satta miljömål med de befintliga styrmedel myndigheterna förfogar över idag och de 

förändringar som ligger föreslagna fram till år 2020. Utvärderingarna resulterar i ett ja- eller nej-

svar (Ek, 2016). 

Boverket står som huvudansvarig för miljömålet “God bebyggd miljö” vilket av regeringen har 

definierats som: 

“Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 

livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 

kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 

lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” (Ripa, 2016) 

Boverket publicerade den 8 mars sin årliga uppföljning för år 2017 där de på frågan om det är 

möjligt att uppnå det satta miljömålet svarar nekande. Samma svar har Boverket givit de senaste 

5 åren i sina rapporter där de även har pekat ut vilken riktning miljöarbetet inom det specifika 

miljömålet kan anses ha. Med undantag för åren 2014 och 2015 skriver Boverket att miljöarbetet 

inom byggbranschen kan anses som oförändrat från föregående år (Ripa, 2017). 

Byggsektorns miljöpåverkan är en av branschens stora framtidsfrågor och enligt Boverket går 

30% av den svenska energianvändningen åt till bygg- och fastighetsbranschen. Samtidigt står 

också branschen för 19% av det årliga växthusgasutsläppet för hela Sverige (Boverket, 2014). 

Byggbranschens klimatpåverkan är således stor. 

Boverkets uppskattade nödvändig nyproduktion av 710 000 bostäder innan år 2025 (Ripa, 2017), 

vilket skulle innebära en ökning med ca 25000 lägenheter/år mot dagens produktion (Johansson, 

2016). Med hänsyn till detta behöver stora förändringar i byggandet ske om det ska bli möjligt att 

uppnå miljömålen. 

Ett av sätten att förändra trenden på och sträva mot en mindre energikrävande bransch är att se 

över materialen som används. Det har visat sig att ersätta betong med trä kan reducera CO2-

belastningen med en ersättningsfaktor på 1,6 ton CO2/m3. Sveriges yta består idag till 70% av 

skog och Sverige är världens näst största exportör av pappersmassa och sågade trävaror 

(Bergkvist & Fröbel, 2013). Det gör att Svensk träindustri har förutsättningar att förse 

byggbranschen med produkter till framtida byggprojekt. 

Trä som byggnadsmaterial har en lång tradition i Sverige. Det är främst inom marknaden för 

småhus, där träkonstruktioner står för ca 90% av produktionen, som materialet har sin starkaste 
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ställning. När det kommer till större byggprojekt, till exempel flerfamiljshus, är siffran 20% av det 

totala antalet som byggs i Sverige (Svenskt Trä, 2017). 

En typ av träkonstruktion för flerfamiljshus är korslimmat massivträ (KL-trä) som är ett system 

framarbetat under 1990-talet, och som kan erbjuda produkter för hela stommen (Adolfi, 2005). 

Ett flertal leverantörer i Europa och en leverantör i Sverige kan idag erbjuda helhetslösningar 

med KL-trä. 

Mot bakgrund av dokumenterade miljövinster, stor tillgång på material och producenter av 

färdiga system får det anses anmärkningsvärt att siffran för flerfamiljshus som byggs av trä är så 

låg. Det måste därför föreligga något annat hinder för att ett ökat byggande av flerfamiljshus där 

en större del av stommen av trämaterial kan bli möjligt. 

1.2 FRÅGESTÄLLNING 

 Vilka återkommande problemen förekommer i projekteringen av materialet KL-trä, vid 

uppförande av flerfamiljshus? 

 

 Finns möjlighet att standardisera arbetsgången vid projekteringen av flerfamiljshus i KL-

trä för att använda i framtida projekt? 

1.3 SYFTE 

För att underlätta för framtida byggande med KL-trä måste studier göras för att förstå vilka 

problemområdena är och jämföra olika lösningar för att sedan kunna dra lärdom av dem till 

framtida projekt. Dessa lärdomar kommer sammanfattas i form av rekommendationer kring KL-

projekteringens problemområden. 

1.4 METODER 

Tre metoder har använts för att undersöka frågeställningarna, genomförande diskuteras vidare i 

kapitel 4. Nedan listas de metoder som valdes för att genomföra studien: 

 Jämförande fallstudie  

Två projekt studerades för att kunna hitta återkommande problemområden kopplade till 

KL-trä och hur de två projekten valt att försöka lösa dem.  

 

 Litteraturstudier 

Handlingar kopplade till de två projekten studerades för att skapa en bild av hur 

projektörerna har valt att lösa problematiken kring brand och akustik.  

 

 Intervjuer 

Intervjuer med projektörer och andra konsulter kopplade till de två projekten har 

genomförts. 
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1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Rapporten avgränsas till att enbart ta upp problematiken vid projektering av KL-trä i ett 

byggprojekt då det är kopplat till rapportskirvarnas inriktning. Därmed kommer ingen hänsyn tas 

till produktion, förvaltning eller andra delar av byggprocessen. Rapporten kommer endast 

behandla de krav och regler som gäller för bostäder eftersom de två projekt som granskats är 

flerbostadshus. Efter förstudien har problem gällande brand och akustik kunnat ringas in som två 

av de viktigaste områdena vid projektering av KL-trä. Därför kommer rapporten endast gå in 

djupare på dessa två ämnen.  

Ekonomiska aspekter av byggande med KL-trä kontra ett mer standardiserat byggnadssätt 

kommer inte tas upp då tidsbegränsningen för rapporten inte gör det möjligt att få ett 

helhetsperspektiv i frågan. 

De miljömässiga fördelarna av att bygga med trä avhandlas i tidigare examensarbeten och 

utesluts därför i denna rapport. 

1.6 RISKANALYS 

Då båda projekten som studeras i denna rapport är i projekteringsstadiet kan det medföra att det 

inom tidsramen för denna rapport inte kommer finnas tid att ta del av alla lärdomar som hade 

funnits om projekten hade varit avslutade. Dessutom finns det risk för att det inte hunnits med 

att få fram lösningar på de problem som undersöks närmare i rapporten. Dock anses fördelarna 

med att studera pågående projekt på nära håll överväga riskerna. 
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2. NULÄGESBESKRIVNING 

Den korslimmade massivträskivan, KL-trä, har under de senaste åren fått uppmärksamhet inom 

byggbranschen i Sverige. Det är ett relativt nytt material med endast 20 år på marknaden. I 

Sverige är det i dagsläget bara Martinson som levererar KL-trä, men i övriga Europa finns det fler 

aktörer, till exempel Stora Enso. Det finns ännu ingen generell standard för dimensionerna på 

elementen eller för hur infästning och montering ska gå till och därför har de olika företagen som 

tillverkar KL-trä tagit fram olika lösningar.  

Denna rapport utförs med hjälp av Projit AB i Stockholm som är ett ingenjörs- och arkitektföretag 

med inriktning på projektering av bygghandlingar. De jobbar tillsammans med arkitekter, 

byggherrar, förvaltare och byggföretag. I dagsläget har Projit, bland annat, två bostadsprojekt där 

stommen till största del kommer bestå av KL-trä. Idén till rapporten kommer från diskussioner 

med ansvariga projektörer för projekten som upplevde att kunskapsbristen kring KL-trä var ett 

stort problem för en lätt och smidig projektering.  
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3. TEORETISK BAKGRUND 

Efter samtal med projektörer, deltagande på projektmöten och litteraturstudier av KL-trä har det 

framgått att den stora problematiken med projektering av KL-trä är brand- och akustikfrågor. I 

följande kapitel kommer först en genomgång av trä som material, därefter en presentation av KL-

trä och en beskrivning av projektörens arbete. Vidare följer två avsnitt där brand- och 

akustikkraven i Sverige beskrivs. 

3.1 TRÄ 

Historiskt sett har trä varit ett av de viktigaste byggmaterialen i Sverige och ett bevis för det är 

att det finns träbyggnader bevarade från 1200-talet kvar i landet. Byggandet i trä förknippas 

därför starkt med svensk kultur. Det är ett material som kommer från naturen och i Sverige är 

det ingen brist på den råvaran eftersom Sveriges landareal består till 70% av skog, som tidigare 

nämnts i rapporten (Bergkvist & Fröbel, 2013). 

Träets egenskaper beror på träslag, geografiskt läge, riktning på fibrerna och densiteten. Detta 

gör att olika träslag används till olika saker, till exempel så används gran främst som 

konstruktionsvirke, furu till snickerier och lister och lövträ till golvbeläggning och till möbler. 

Generellt så är virke från södra Sverige tyngre och har en högre hållfasthet än virke från norra 

Sverige. Eftersom trä är ett anisotropt material har fiberriktningen betydelse för hållfastheten. 

Tryck- och draghållfastheten är starkare i fiberriktningen än vad de är vinkelrätt mot fibrerna. 

Böjhållfastheten är starkas längst med fibrerna och skjuvhållfastheten är starkast vinkelrätt mot 

fibrerna, som visas i figur 1. Hårdheten hos trä beror på fiberriktningen men även på densiteten 

(Bergkvist & Fröbel, 2013).   

 

Figur 1 – Illustration av tryck- och draghållfasthet för trä (Bergkvist & Fröbel, 2013)  
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Vid tillverkning av träprodukter är det 20% som utgörs av elenergi och de återstående 80% 

utgörs av biobränsle från de egna biprodukterna. Trä är det enda byggmaterial som är förnybart 

då det går att återanvända, återvinna och slutligen användas som energikälla vid till exempel 

värmeverk (Bergkvist & Fröbel, 2013). Figur 2 visar träets olika steg under sin livstid.  

 

Figur 2 – Träets olika steg under sin livstid (Bergkvist & Fröbel, 2013)   

I slutet av 1800-talet förbjöds byggandet av trähus som var högre än två våningar (Trähus, 2017), 

med trähus menas flerbostadshus med vertikalt bärande stomme konstruerad i trä (Josephsson, 

2017). Det var främst på grund av bränderna i städerna under den här tiden, framför allt i 

Sundsvall och Umeå som nästan helt brann ner efter två kraftiga bränder (Hadenius, 2017). När 

Sverige gick med i EU år 1994 togs förbudet mot flerbostadshus i trä bort och ersattes av 

funktionskrav där krav på funktion och säkerhet ställdes på alla konstruktioner oavsett 

materialval. (Josephsson, 2017) Denna förändring ledde till en utveckling av byggandet i Sverige 

och trä kunde användas som stommaterial till flerbostadshus igen. 
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3.2 KL-TRÄ 

Trä som byggmaterial kan förekomma i många olika variationer men denna rapport kommer, 

som tidigare nämnts, endast behandla korslimmat massivträ (KL-trä) som även kallas CLT (Cross 

Laminated Timber). KL-trä är ett relativt nytt material eftersom det endast funnits i ca 20 år på 

marknaden (Bader, 2016). I början av 1990-talet startade utvecklingen av KL-trä i Schweiz och 

därefter i Österrike. Efter en period på ca 6 år då mindre timmertillverkare experimenterat med 

sammansättningen av skivan hade tekniken utvecklats och en fullskalig produktion startade i 

början på 2000-talet (Green Spec, 2017). 

KL-trä är korslimmade skivor i massivträ i tre, fem, sju eller fler skikt, dock alltid ett udda antal 

skivor för att det ska vara samma riktning på utsidorna eftersom det ger bra stabilitet. Bild 1 visar 

skivor i fem skikt. Elementen kan användas som stommaterial i form av bärande inner- och 

ytterväggar, bjälklag och yttertak och eftersom elementen är korslimmade kan svällning och 

krympning av materialet förhindras. Detta leder till att dimensionen på elementen blir stabil och 

en hög statisk styrka i förhållande till den egna vikten kan uppnås (Brandt, 2015).  

Storleken på skivorna beror på leverantör och Martinson, som är den enda leverantören av KL-

trä i Sverige, kan tillverka element upp till 1,2 x 12 m (Martinson, 2017). Limningen sker under ett 

tryck av 6 kg/ cm2 vilket bidrar till en god sammanhållning mellan plattorna. Limmet som 

används ska vara miljövänligt och godkänt för tillverkning av bärande träkonstruktioner (KLH 

Sverige AB, 2017). Utsågning och håltagning av till exempel fönster, dörrar och 

installationsrännor sker på fabrik och tack vare CNC-tekniken, Computer numerical control, kan 

sågningen hålla millimeterprecision. Det kräver dock en mer noggrann projektering av elementen 

under projekteringsfasen.  

 

Bild 1 – KL-trä I fem skikt (Martinson, 2017) 

I dagsläget finns det flera olika leverantörer av KL-trä i främst Centraleuropa. Dessvärre finns det 

ännu inga standarder på elementen vilket har lett till att de olika leverantörerna erbjuder olika 

dimensioner och olika tekniska lösningar vid montering och infästning (Falk, A. 2016)  
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3.3 PROJEKTERING 

Första steget vid projektering kallas för programskedet där kraven och önskemålen från 

byggherren fastställs och förutsättningarna för den kommande projekteringen kartläggs. 

Programskedet mynnar ut i ett byggnadsprogram som blir utgångspunkten vid gestaltningen. 

Nästa del i projekteringen kallas projekteringsskedet och där fortsätter gestaltningen som i sin 

tur leder till fastställda förslagshandlingar. I det tredje steget bestäms byggnadens olika system 

såsom konstruktionssystem och installationssystem och de utgör tillsammans systemhandlingar. 

Slutligen fortsätter projekteringen på en mer detaljerad nivå som leder till bygghandlingar. De 

kompletta bygghandlingarna leder till ett förfrågningsunderlag (FU), (Nordstrand, 2008). Denna 

process visas i figur 3. 

 

Figur 3 – Projekteringsprocessen (Lacombe & Wijkström, 2017) 

3.3.1 A-PROJEKTERING 

A-projekteringen innebär att gestalta och utforma, men även att konstruera och planera en 

fungerande byggnad efter önskemål och krav från beställaren. En arkitekt bör ha överblick och se 

helheten av ett projekt (Åkermark, H. 2017). Dessutom fungerar en arkitekt ofta som en 

samordnare för ett projekt eftersom en av uppgifterna är att ha kontakt med projektörer för 

olika discipliner. En viktig del av arbetet är även att göra detaljerade ritningar på hur lösningar på 

krav och önskemål från beställaren ska se ut (Sveriges Arkitekter, 2017). 
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3.4 BRAND 

Alla byggnader i Sverige ska ha ett byggnadsteknisk brandskydd. Hur långt brandskyddet ska 

sträcka sig och vilka krav som gäller beror på verksamhetsklass, (Vk), och brandteknisk 

byggnadsklass, (Br), (Boverket, 2016). 

BBR säger följande om brandkraven i Sverige: 

”Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir 

tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska förutsätta att brand kan 

uppkomma. Brandskyddet ska utformas med betryggande robusthet så att hela eller 

stora delar av skyddet inte slås ut av enskilda händelser eller påfrestningar”.(BFS 

2011:26) 

3.4.1 VERKSAMHETSKLASS 

Verksamhetsklass beskriver vilken typ av verksamhet som bedrivs i byggnaden och till vilken 

utsträckning personerna som vistas där har god lokalkännedom eller inte samt om de anses ha 

förmåga att ta sig själva till säkerhet eller inte. I BBR finns det sex olika klasser där klass 1 ställer 

lägst krav och klass 6 ställer högst krav (Träguiden, 2003).  

 Vk 1: Industribyggnader, lager, kontor  

Lokaler där de personer som vistas förväntas ha god lokalkännedom, förutsättningar att 

sätta sig själva i säkerhet och förväntas vara vakna.  

 

 Vk 2: Samlingslokaler 

Lokaler där de personer som vistas inte kan förväntas ha god lokalkännedom, men som 

förutsätts vara vakna och kan förväntas sätta sig själva i säkerhet. Denna klass delas 

ytterligare in i Vk 2A, Vk 2B och Vk 2C. 

 

 Vk 3: Bostäder  

Bostäder där de personer som vistas kan förväntas ha god lokalkännedom och förutsätts 

att själva kunna ta sig till säkerhet.  

 

 Vk 4: Hotell  

Lokaler där de personer som vistas inte kan förväntas ha god lokalkännedom, 

förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som inte kan förväntas vara vakna.  

 

 Vk 5: Vårdmiljöer  

Lokaler där de personer som vistas har begränsade, eller inga, förutsättningar att själva 

sätta sig i säkerhet. Denna klass delas ytterligare in i Vk 5A, Vk 5B, Vk 5C och Vk 5D. 

 

 Vk 6: Industri 

Lokaler med förhöjd sannolikhet för uppkomst av brand.  
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3.4.2 BYGGNADSKLASS 

Brandtekniska byggnadsklasser delar in olika byggnader efter de skyddskrav som ställs. I BBR 

finns det fyra olika klasser där Br0 innefattar byggnader med stort skyddsbehov och Br3 

innefattar byggnader med litet skyddsbehov. När man ska bedöma skyddsbehovet för en 

byggnad tar man hänsyn till troliga brandförlopp, potentiella konsekvenser vid en brand och 

byggnadens komplexitet. Klassindelningen av byggnader tar hänsyn till de krav som ställs på 

antalet våningar, byggnadens area och vilken verksamhetsklass det är som gäller (Träguiden, 

2003).  

 Br0  

Byggnader med fler än 16 våningar.  

 

 Br1  

Byggnader med tre eller flera våningsplan, småhus i tre våningar utförs i klass Br2.  

 

 Br2  

Byggnader med två våningsplan, med en byggnadsarea som är större än 200m2. 

 

 Br3  

Byggnader som inte utförs i någon av de övriga klasserna.  

 

Bild 2 – Byggnadsklasserna (Träguiden, 2003) 
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3.4.3 KLASSIFICERING AV BYGGNADSDELAR 

Konstruktionsdelar i en byggnad, såsom tak, golv, väggar och konstruktionssystem, klassificeras 

efter vilket brandmotstånd de har. Det är uppbyggt efter funktionskrav och uppdelade i olika 

kategorier: 

 R – Bärighet 

Den tid som byggnadsdelen fortfarande har en förmåga att bära upp aktuell last vid en 

brand. 

  

 E - Integritet 

Den tid som byggnadsdelen håller sin täthet mot flammor och brandgas vid en brand.  

 

 I – Isolering 

 Den tid som det tar att få en temperaturökning på den kalla sidan av byggnadsdelen, 

vanligtvis 140 grader.  

 

Bild 3 – Klassificering av byggnadsdelar (Träguiden, 2015) 

Beteckningarna kombineras oftast med varandra och följs sedan av ett tidskrav på hur länge 

byggnadsdelen ska upprätthålla brandmotståndet (Träguiden, 2015). 

För klassificeringen av material, beklädnader och ytskikt gäller beteckningarna A1, A2, B, C, D och 

E. A1 är det högsta kravet där A1 och A2 är obrännbara material. Detta är ett europeiskt 

klassificeringssystem och det har ersatt det tidigare nationella systemet (Träguiden, 2015). 

Nedan följer exempel på material som ingår i de olika klassificeringsgrupperna: 

 A1 - Sten och glas  

 A2 - Gips (tunt papper) och mineralull 

 B - Gips (tjockt papper) och brandskyddat trä  

 C - Tapet på gipsskiva och brandskyddat trä  

 D - Trä och träbaserade skivor  

 E - Vissa syntetmaterial  

 F - Ingen brandklass bestämd  
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3.4.4 TRÄETS EGENSKAPER VID BRAND 

Det finns ett antal saker som påverkar brandegenskaperna för trä, de faktorer som har störst 

påverkan är fuktkvot, dimensioner, densitet och fiberriktning. Hur lång tid det tar för träet att 

antändas beror på värmestrålning, ventilation och närvaro av öppen låga. I och med dagens 

utveckling i brandfrågor finns det inte samma risk för stadsbränder längre som på 1800-talet då 

förbudet mot flerbostadshus i trä fastställdes (Bergkvist & Fröbel, 2013).  

Trä är ett brännbart material men tack vare kolskiktet som bildas vid brand har träkonstruktioner 

ett bra brandmotstånd som skyddar underliggande trä (Östman, 2012). Innanför kolskiktet finns 

en zon som kallas för pyrolyszonen och där deformeras träet av den förhöjda temperaturen och 

den ökade belastningen. Pyrolyszonen är endast några millimeter tjock och innanför den zonen 

är träet nästan helt oberört av branden, (se bild 4). Det är på grund av denna process som trä 

behåller sin bärförmåga under en längre tid. Hur länge beror på träets dimensioner och vilken typ 

av trä det är (Träguiden, 2016).  

 

Bild 4 – Pyrolyszonen (Träguiden, 2016) 

3.4.5 SKYDD AV TRÄ MED YTSKICKT 

Trots att pyrolysen fungerar som ett inbyggt skydd i träet krävs ytterligare ytskikt för att trä ska 

få användas som vägg eller takelement i byggnader. Alla typer av brandskydd används för att 

fördröja brandspridningsförloppet och vinna tid för räddnings- och släckningsåtgärder. Träet kan 

kläs med gipsskivor eller någon typ av brandskyddande färg, lack eller impregnering (Östman, 

2012). Med en brandskyddslack eller färg kan de högsta ytskiktsklasserna som brännbart material 

kan ha uppnås (Träguiden, 2003). Ett sprinklersystem kan även installeras i byggnaden som skydd 

vilket underlättar användandet av synligt trä (Träguiden, 2014). Det finns antingen passiva 

brandskydd eller aktiva brandskydd, ett passivt brandskydd är inbyggt i konstruktionen, till 

exempel gips. Ett aktivt brandskydd är ett skydd som måste underhållas och ibland förnyas eller 

bytas ut. Exempel på aktivt brandskydd är sprinklers, brandsläckare och brandlarm (Brandskydd, 

2012). 
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3.5 AKUSTIK 

Kraven på ljudisolering i bostäder är idag en viktig faktor vid nyproduktion och renovering. 

Bullerfria miljöer i bostäder värderas högt av allt fler och kraven från Boverket har successivt 

skärpts genom åren. Byggnadsakustiska klassificeringar beror på vilken verksamhet som kommer 

bedrivas i byggnaden. BBR sammanfattar akustik kraven enligt nedan: 

“Byggnader, som innehåller bostäder eller lokaler i form av vårdlokaler, förskolor, 

fritidshem, undervisningsrum i skolor samt rum i arbetslokaler avsedda för 

kontorsarbete, samtal eller dylikt, ska utformas så att uppkomst och spridning av 

störande ljud begränsas så att olägenheter för människors hälsa därmed kan 

undvikas.” (BFS 2013:14) 

3.5.1 LJUDKLASSER 

I Sverige finns det idag en ljudklassningsstandard för bostäder. Den redovisas i Boverkets 

Byggregler (BFS 2011:6) och används som minimikrav vid nyproduktion och ombyggnad. I 

praktiken styr dock Svensk Standards frivilliga ljudklassificering akustikkraven i våra byggnader 

och de faktiska kraven som ställs av beställarna är oftast högre än kraven i BBR.  

Svensk standards krav är graderade i fallande skala från A till D där A anger de högsta kraven på 

ljudisolering inom byggnaden och C motsvarar det som anges i BBR (BBR 2011:6). Forskning har 

visat att upp till 20% av personerna som bor i bostäder som uppfyller ljudklass C störs av ljud och 

buller i sin boendemiljö (SS 25267:2015) vilket har lett till att de flesta byggnader som 

nyproduceras strävar efter att uppnå ljudklass B (Östman, 2008). Ett undantag från BBRs 

minimikrav finns i ljudklass D som används vid ombyggnationer av äldre byggnader där den 

tidigare konstruktionen gör det omöjligt att uppnå dagens krav på ljudisolering. 

 Ljudklass A 
Utformad för att motsvara en bostad med mycket högklassig ljudmiljö och kan utgöra ett 
konkurrensmedel för dem som prioriterar ljudmiljön högt. Mycket få människor kan 
förväntas vara besvärade av ljudmiljön i bostäder med denna ljudklass. 

  

 Ljudklass B  
Utformad för att motsvara en bostad med väsentligt bättre ljudmiljö än samhällets 
minimikrav och är lämplig för bostäder där god ljudmiljö prioriteras. Studier har visat att 
antalet människor som är besvärade av ljudmiljön kan förväntas vara färre än hälften i 
bostäder med ljudklass B än i bostäder som endast uppfyller allmänt råd enligt BBR. 

  

 Ljudklass C  
Uppfylld om byggnaden uppfyller de föreskrifter och allmänna råd om skydd mot buller 
och ljudnivå i bostadsrum som föreskrivande myndigheter ställer på nybyggda bostäder. 
Vid denna standards fastställande gäller avsnitt 7:21 i den vid byggsamråd beslutade 
utgåvan i Boverkets Byggregler, BBR, och Folkhälsomyndighetens allmänna råd om 
ljudnivå inomhus, FoHMFS 2014:13, som för bostäder omfattar utrymmen för sömn, vila 
och daglig samvaro. 
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 Ljudklass D  
Representerar låg ljudstandard och är avsedd att tillämpas som en lägsta nivå för när 
utrymmet är lämpligt som bostad, och utgör ett komplement till föreskrifter och allmänt 
råd enligt Boverkets Byggregler avsnitt 7:4, ändring av byggnad, som inte har någon 
lägsta accepterad nivå redovisad. Vid ändring av byggnad ska man alltid eftersträva att 
uppfylla minst ljudklass C. Ljudklass D ska endast tillämpas på de egenskaper, 
skiljekonstruktioner eller utrymmen där ljudklass C inte kan uppnås på ett estetiskt, 
tekniskt eller ekonomiskt försvarbart sätt. 

3.5.2 LJUDKRAV 

Ljudkrav mätt i decibel skiljer sig åt beroende på vilket ändamål byggnaden ska användas till, för 

bostäder ställs andra krav än för till exempel förskolor. De byggnadsakustiska begreppen som 

främst används är: 

 Luftljud  

Ljudvågor som transporteras fritt genom luften. Alstras till exempel genom tal eller 

högtalare. 

 

 Stegljud  

Stomljud genom bjälklag till intilliggande utrymme som uppstår av t.ex. steg eller att ett 

föremål tappas på bjälklaget. 

 

 Stomljud  

Vibrationer i byggnadselement som kan spridas vidare i byggnaden eller alstra luftljud. 

Vibrationerna skapas oftast av olika typer av installationer i våra byggnader 

 

 Flanktransmissioner  

Ljud som överförs till intilliggande och ihopkopplade byggnadsdelar via vibrationer i 

byggnadselement. Det är därför väldigt viktigt att skilja elementen vid 

lägenhetsavskiljande knutpunkter åt så mycket det är möjligt och isolera väl. När det 

kommer till ljudisolering ställer BBR krav på luftljudisolering och stegljudisolering mellan 

bostäder. Dessa beräknas på olika sätt. 

 

 Luftljudisolering (Rw, R’w)  

För att beskriva hur väl en byggnadsdel reducerar luftljud. Skillnaden i ljudnivå mäts 

mellan två utrymmen (sändar- och mottagarrum) för att få fram det vägda 

reduktionstalet Rw. Ju högre värde desto bättre luftljusisolering. Värden uppmätta vid 

tester i laboratorium (Rw) och värden uppmätta i färdigställda byggnader (R’w) skiljs åt. 

 

 Stegljudsnivå (Lw, L´w)  

Mäter ljudets styrka i mottagarrummet när bjälklaget i sändarrummet utsätts för 

påfrestning. Oftast sker detta med en så kallad hammarapparat som knackar på 

bjälklaget. Ljudnivån i mottagarrummet ger den vägda stegljudsnivån. Ju lägre värde i 

mottagarrummet desto bättre. Även här skiljs resultat från tester i laboratorium (Lw) och 

resultat från färdiga byggnader (L´w) åt. 
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Skillnaderna mellan de värden som uppmätts i labb (Rw, Lw) och de från färdiga bostäder (R´w, 

L´w) kommer skilja sig mycket åt eftersom det i färdiga byggnader inte går att isolera den 

specifika byggnadsdelen som ska mätas utan omkringliggande byggnadsdelar kan bidra till 

ljudnivån via flanktransmissioner. Ljudklasserna i Svensk Standard är satta efter de färdiga 

konstruktionerna vilket gör att den forskning som sker på byggnadsakustik med prototyper inte 

kan ge hela svaret om en ljudisolering är tillräcklig eller ej (SS 25267:2015). 

 

Tabell 1 – Luftljudsnivåkrav (KL-trähandboken, 2017) 

 

Tabell 2 – Stegljudsnivåkrav (KL-trähandboken, 2017) 
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3.5.3 FREKVENSOMRÅDE 

Det mänskliga örat kan uppfatta ljud inom frekvensområdet 16-16000 Hz, de högre frekvenserna 

upplevs som högre toner. Örat är som känsligast i frekvenser mellan 100-3150 Hz vilket har 

påverkat vilket spann den byggnadsakustiska forskningen inriktade sig på och efter vilket BBR 

satt de byggnadsakustiska krav. Det har vid vidare studier visat sig att frekvensområdet som 

förekommer i bostäder kan variera kraftigt beroende på spännvidd och att lätta 

byggnadselementen såsom KL-trä ofta alstrar lågfrekventa ljud ända ner till 20 Hz (Östman, 

2008). 

I BBR finns idag krav på att beakta spannet från 50-3150 Hz vid ljudisolering i bostäder men 

Sverige är relativt ensamma om att ha en sådan sträng reglering. Detta gör det svårt att jämföra 

de svenska kraven mot de i andra Europeiska länder där majoriteten av KL-producenterna finns 

(Hagberg, K. 2017). Generellt kan träets ljudisoleringsegenskaper beskrivas som bra vid höga 

frekvenser men sämre vid lågfrekvent ljud vilket gör att skillnaden i krav vid lägre frekvenser 

ställer till problem när konstruktionslösningar från europeiska producenter inte har testats mot 

de lägre frekvenserna. 

3.5.4 LJUDISOLERING I KL-HUS 

Materialegenskaperna hos trä gör att projekteringen av KL-hus måste lägga stor vikt vid de 

akustiska lösningarna för att uppnå samma ljudkrav som om byggnaden hade uppförts med 

betong i den bärande konstruktionen. Tabell 3 visar skillnaden på ljudisolering mellan betong och 

KL-trä. Luftljudisoleringen mellan lägenheter är i de flesta fall inte ett stort problem då 

konstruktioner med dubbelväggar eller extra gipsskivor på KL- skivan är beprövat. Det är vid 

stegljudisoleringen och flanktransmissioner som KL-trä har sin största svaghet och kan bidra till 

att bostadsprojekt inte klarar de krav som de haft som mål att uppnå. Främst är det materialets 

vikt som gör att det lättare uppstår vibrationer och svängningar som kan sprida sig till 

angränsande lägenheter.  

På grund av detta måste stor vikt läggas vid lösningar för de lägenhetsavskiljande knutpunkterna 

för att undvika att flanktransmissioner sprider sig och se till att bjälklaget styvas upp, antingen via 

mindre spännvidder eller tillförande av extra tyngd (Hagberg, K. 2017). 

 

Tabell 3 – Akustisk jämförelse betong KL-trä (Martinsons, 2017) 
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4. GENOMFÖRANDET  

I detta kapitel följer beskrivningar och en mer utförlig redogörelse av de metoder som har 

använts vid skrivandet av denna rapport.   

4.1 JÄMFÖRANDE FALLSTUDIE 

Två bostadsprojekt som ska uppföras med KL-trä som stommaterial har studerats närmare. 

Främst har detta skett genom deltagande på projekteringsmöten, genomgång av arbetsmodeller 

och dokument kopplade till projekten. Tack vare tillgången av projektmaterial samt information 

och erfarenhet från projekteringsmöten har en jämförelse kunnat göras mellan de två projekten. 

Arbetet har sedan delats upp och fokuserats på de problemområden som har kunnat konstateras 

i båda projekten för att undersöka hur projektörerna har valt att lösa dem. 

4.2 LITTERATURSTUDIE 

Arbetet började med en litteraturstudie för att få en fördjupad kunskap av KL-trä, utifrån 

materialets egenskaper men även hur det fungerar som byggnadssystem och i vilka projekt i 

Sverige som materialet har använts tidigare. Informationen har hämtats från tidigare skrivna 

examensarbeten som undersökt KL-trä ur olika infallsvinklar, artiklar i fackpress, vetenskapliga 

rapporter och handböcker. Därefter har arbetet delats upp och djupdykningar inom brand och 

akustik har gjorts för att få en förståelse för de krav som finns och hur trä beter sig i de två 

situationerna. 

4.3 INTERVJUER / PROJEKTERINGSMÖTEN 

Fyra intervjuer har genomförts under arbetets gång. Intervjuerna har varit nödvändiga för att ge 

en förståelse för de pågående projekten som har studerats och hur projektörerna har resonerat 

kring akustik- och brandfrågor samt projekteringsdelen. Tyvärr har det inte varit möjligt att göra 

så många intervjuer som önskats, till exempel så har det inte varit möjligt att intervjua en 

brandkonsult kopplat till något av projekten. De personer som har intervjuats har dock haft 

centrala roller i respektive projekt och det har varit givande och lärorika intervjuer.  

Följande personer har intervjuats: 

 Anders Pettersson - Projit AB 
Byggnadsingenjör Kilströmskaj 

 

 Joakim Lyth - Wingårdhs Arkitekter 
Arkitekt Kilströmskaj  

 

 Klas Hagberg - WSP Malmö  
Akustikkonsult Kilströmskaj  

 

 Hans Åkermark – Projit AB 
Arkitekt Botanikern 
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Rapporten har, som tidigare nämnts, skrivits på Projit i Stockholm och detta har gjort att det 

funnits möjlighet att delta på projekteringsmöten för de båda projekten. Det har dels varit möten 

med endast de projektörer som sitter på Projit, dels möten där konsulter för andra discipliner 

varit på plats. Dessutom har samtal med projektörer under till exempel luncher och de dagliga 

samtalen på kontoret varit till stor hjälp för att kunna få en förståelse av de problem som dykt 

upp vid arbetet med dessa projekt, men även problem som dyker upp i allmänhet 

vid projekteringsarbetet. 

4.4 MÄSSBESÖK / FÖRELÄSNING 

”Architect @ Work” är en mässa som hålls en gång om året med olika städer som värd. I år var 

detta i Stockholm mellan den 5-6 april på Stockholmsmässan i Älvsjö. Mässan beskriver sig själva 

som en möjlighet för arkitekter och leverantörer att komma varandra närmare med fokus på 

innovativa produkter (Architect@Work, 2017). I samband med mässan besöktes även en av 

föreläsningarna som anordnades med titeln “Korslimmade träkonstruktioner” av föreläsaren 

Mattias Brännström från Dala Massivträ. Den var tänkt som en introduktion till materialet och 

stomsystemet. 

4.5 SEMINARIUM 

”Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä - tema KL-trä” är ett seminarium som Svenskt 

trä anordnar för projektörer, arkitekter, konstruktörer och studenter som är intresserade och vill 

lära sig mer om KL-trä (Svenskt trä. 2017). Seminariet hölls på hotell Rival i Stockholm den 23 maj 

och sammanlagt var det åtta stycken föreläsningar, där bland annat forskare, producenter och 

arkitekter var inbjudna som talare.   
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5. RESULTAT 

Med hjälp av de intervjuer som gjorts, deltagande på projekteringsmöten och en fördjupning av 

ämnet “bygga trähus”, materialet KL-trä och de två problemområdena, ett resultat uppnåtts. I 

följande kapitel kommer beskrivningar samt en jämförelse mellan dessa två projekt. 

5.1 KILSTRÖMSKAJ 

Kilströmskaj ligger i Karlskrona på Björkholmen söder om saltöbron, området var länge bebyggt 

med bostäder och ett kallbadhus men som revs på 1960-talet (SBU, 2017). I dagsläget fungerar 

Kilströmskaj som en parkeringsplats och parkyta mot vattnet och brofästet. Det råder 

bostadsbrist i Karlskrona och Kilströmskaj är en central beläggen plats i staden som kan användas 

för att bygga fler bostäder på.  

Tre hus kommer byggas i tre till sju våningar och alla tre hus kommer byggas i KL-trä, bortsett 

från trapphusen och hisschakten i det högre huset som kommer vara av betong. Storleken på 

lägenheterna varierar mellan tre till fem rum och kök, det kommer även finnas ettor med 

möjlighet till verksamhet i markplan. Det kommer att byggas 50 stycken lägenheter med en total 

storlek på 4300 m2. Det kommer finnas gemensamt garage, förråd och teknikutrymmen och på 

kajen längst vattnet mot sydväst görs plats för en restaurang med en offentlig gradäng som leder 

upp på gården mellan de tre husen (SBU, 2017). 

 

Bild 5 – Illustration av Kilströmskaj (Kilströmskaj, 2017) 
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5.1.1 PROJEKTERING 

Byggherre och projektledare för Kilströmskaj är SBU, Svensk Bostadsutveckling AB. De har jobbat 

med bostadsutvecklingen i Karlskrona tidigare, där de bland annat byggt villor, lägenheter och en 

förskola (SBU, 2017). Arkitekten som har ritat husen är Wingårdhs arkitekter och den 

huvudansvarig arkitekt är Joakim Lyth. Detta är hans första projekt med KL-trä och han har 

kunnat ta del av kunskap från tidigare projekt som har ritats av kontoret, bland annat projektet 

Strandparken i Sundbyberg som har blivit väldigt omskrivet (Residence Magazine. 2016). Detta 

har medfört att kunskap kring de problem som kan uppstå kopplat till KL-trä har funnits med 

redan under gestaltningen (Lyth, J. 2017).  

SBU och Wingårdhs har sedan projektets början haft ett nära samarbete som har lett till snabba 

beslutsvägar och att projektet har kunnat fortskrida utan problem (Lyth, J. 2017). Beställaren har 

inte heller varit rädd för att göra avsteg från ursprungsplanen när det kommer till materialfrågor, 

utan har varit flexibel och lyhörd för tekniska lösningar som har underlättat för helheten. Ett 

exempel på ett sådant beslut är att trapphus och hisschakt kommer vara i betong. Det har 

diskuterats om KL-trä inte skulle kunna användas även till dessa delar, men de ekonomiska och 

stabiliserande fördelarna som betong ger huset ansågs större än för motsvarande KL-lösning 

(Lyth, J. 2017). Ett annat exempel är de limträbalkar som har använts för att förstärka vissa 

spännvidder som bland annat finns i de större lägenheterna. Det har dock inte varit möjligt för 

limträbalkarna att sticka ner för långt i underliggande lägenhet då de saknar undertak och det 

skulle förstöra rent estetiskt. Detta har lett till att bjälklagen har fästs in i balkarna istället för att 

vila ovanpå dem och balkarna bygger både uppåt och nedåt. Den del som sticker upp ovanför 

bjälklaget kommer täckas av ett installationsgolv som har valts som golv i alla lägenheter och 

även fortsätter ut i trapphusen. Utöver funktionen att täcka limträbalkarna kommer det 200 mm 

stora utrymmet mellan bjälklag och installationsgolv även att fungera som ett horisontellt 

installationsschakt för varje lägenhet. Installationerna kommer ledas från varje lägenhet ut i 

respektive trapphuset eftersom de vertikala huvudkanalerna är belägna i hisschakten 

(Pettersson, A. 2017).  

Projit AB har tagits in av byggherren som projektör för Kilströmskaj. När Projit kom in i projektet i 

systemhandlingsskedet var stommaterialet KL-trä redan bestämt och SBU hade redan kontakt 

med Trevita från Litauen som är konstruktörer och leverantörer av materialet. Att en leverantör 

varit med nästan från början har underlättat för projekteringen då deras kunskap har gjort att 

eventuella frågetecken har kunnat lösas. Som ytterligare stöd har WSP tagits in för att anpassa 

projektet och konstruktionen efter svenska krav, främst kopplat till bärigheten och akustik. 

System- och helhetstänket, där en teknisk lösning återanvänds genom hela projektet och 

fungerar på ett flertal platser inom projektet och även öppnar upp för lösningar kring andra delar 

av projekteringen, har varit avgörande för att det har kunnat fortlöpa utan bakslag (Pettersson, 

A. 2017). 
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5.1.2 BRAND 

Eftersom det endast kommer byggas lägenheter i Kilströmskaj så är det verksamhetsklass 3 som 

är aktuell och det innebär att de personer som vistas i huset kan anses ha god lokalkännedom 

och kan sätta sig själva i säkerhet. Detta projekt innefattar tre stycken hus och det är endast ett 

av dem som är högre än tre våningar, vilket gör att brandklassen för det högre huset är Br1. För 

de två lägre husen, som är suterränghus i två våningar, är brandklassen Br2.  

Alla väggar kommer att kläs med gips för att klar brandkraven. Bärande ytterväggar är 

dimensionerade efter R90 eftersom huset är högre än fyra våningar och bärande 

lägenhetsavskiljande väggar är dimensionerad efter RE90. Lägenhetsavskiljande väggen kommer 

vara uppbyggd enligt figur 4 (Pettersson, A. 2017). 

 

Figur 4 – Bärande lägenhetsavskiljande vägg RE90 (Trevita, 2017) 

För att klara brandkraven kommer ett sprinklersystem installeras, det kommer vara ett 

boendesprinklersystem vilket innebär att det ansluts till kallvattenservisen. Tack vare ett 

sprinklersystem kan ytan av synlig KL-trä bli större (Lyth, J. 2017). Taken i lägenheterna kommer 

därför vara i synlig KL-trä och uppbyggnaden nerifrån och upp kommer se ut på följande sätt: 180 

mm KL-trä, dubbla gipsskivor under ventilationskanaler och slutligen ett granab golv med 

golvbeklädnad i parkett. Schakten som bildas mellan bjälklaget och installationsgolvet är egna 

brandceller och uppnår brandkravet EI60 (Petterson, A. 2017).  
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5.1.3 AKUSTIK 

5.1.3.1 BJÄLKLAG 

Projektet Kilströmskaj siktar på att klara av Svensk Standards ljudklass B. Många av de mer 

standardiserade lösningarna för att undvika att stegljudet sprider sig går ut på att bygga in KL-

skivorna med olika ljuddämpande material och använda ett undertak för att på så sätt öka 

stegljudsisoleringen. En annan möjlig lösning, som det till en början projekterades efter i 

Kilströmskaj, är att en pågjutning av betong görs likt den som presenteras i kapitel 5.3.1. Inget av 

dessa förslag föredrogs av byggherren och arkitekten eftersom det antingen bygger in KL -skivan 

helt eller gjorde att projektet skulle använda ännu mer betong vilket ansågs motsägelsefullt när 

man valt att bygga ett trähus (Lyth, J. 2017). Pågjutningen övergavs därför till förmån för en 

lösning som lyfter fram materialet KL-trä mer och minskar användandet av betong. Ändringen var 

möjligt tack vare boendesprinklers i alla lägenheter men medförde också att projektörerna har 

ställts inför utmaningar där akustiska lösningar fått vägas mot arkitekternas gestaltning av 

lägenheterna och det faktum att lägenheterna hade börjat säljas (Hagberg, K. 2017). 

För att kompensera för bortfallet av tyngd från betongen har de valt att stabilisera upp bjälklaget 

och minska spännvidderna med limträbalkar (Hagberg, K. 2017). Limträbalkarna och 

installationsgolvet kan i sig självt vara tillräckligt för att stabilisera KL-skivan och ge den extra 

nödvändiga vikten som krävs (Hagberg, K. 2017), men det utreds även en lösning där sandsäckar 

kan läggas ner under installationsgolvet för att ytterligare tynga ner bjälklaget om det skulle 

behövas. Som tidigare nämnts fungerar utrymmet mellan installationsgolvet och bjälklaget även 

som ett horisontellt schakt till varje lägenhet. De horisontella schakten gör att installationerna 

kan fästas mot installationsgolvet och på så sätt undvika kontakt mellan installationerna och 

bjälklaget. Detta medför att vibrationer från installationerna inte har möjlighet att fortplantas 

vidare till underliggande lägenhet. 

 

Figur 5 – Illustration bjälklag/schakt Kilströmskaj (Lacombe & Wijkström, 2017) 
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5.1.3.2 KNUTPUNKTER 

Beställaren för Kilströmskaj har efter övervägande valt att använda sig av trapphus och hisschakt 

i betong. Detta beslut har arbetats fram efter att de akustiska och ekonomiska fördelarna med en 

sådan lösning vägde över alternativet att använda KL-trä i denna del av konstruktionen 

(Pettersson, A. 2017). Ur akustisk synpunkt är det främst betongens stabiliserande egenskaper 

för hela konstruktionen som har inneburit att vertikalt genomgående KL-skivor har kunnat 

undvikas. På så sätt har de kunnat skapa naturliga brytpunkter vid varje lägenhetsavskiljande del 

och utrymme har skapats för elastiska mellanlägg som dämpar flanktransmissionerna. Detta 

illustreras i figur 6. 

 

 

Figur 6 – Knutpunkt fasad/bjälklag Kilströmskaj (Trevita, 2017) 
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5.2 BOTANIKERN 

Rosendal är en ny stadsdel i Uppsala som håller på att växa fram och år 1985 pekades området ut 

på Uppsalas översiktsplan som en del av staden som skulle bebyggas. En detaljplan över området 

arbetades fram i början av 2000-talet som utgjordes av kontor och undervisningssalar. 

Detaljplanen fick senare ses över av den anledningen att efterfrågan på bostäder ökade och en 

ny detaljplan togs fram år 2010 för bostäder (Uppsala kommun, 2015). 

Huset som ska byggas i Rosendal heter Botanikern och det kommer att bestå helt av KL-trä 

bortsett från källarplanet och en av sidorna på entréplanet. Det kommer vara som högst åtta 

våningar med lägenheter i storlekarna ett- till fyra rum och kök. Det kommer byggas 133 stycken 

lägenheter och den totala arean på huset kommer bli 13400 m2 (Skonto Prefab, 2017). Där huset 

är lägre kommer det byggas takterrasser, i källaren kommer det finnas garage, förråd och 

teknikrum och entréplanet kommer bestå av lägenheter och lokalytor (Genova Property Group, 

2017). 

Då det har varit olika typer av problematik i detta projekt är det inte klart än hur olika krav ska 

lösas eller hur stommen exakt kommer se ut. När denna rapport skrivs sker förändringar hela 

tiden och detta kan göra att de uppgifter som finns angående till exempel stomuppbyggnaden, 

väggtyper och akustiska lösningar inte kommer stämma överens med hur det kommer bli i 

slutändan. 

 

Bild 6 – Illustration av Botanikern (Botanikern, 2017) 
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5.2.1 PROJEKTERING 

Beställare för projektet är Genova Property Group som är ett fastighetsbolag med fokus på 

regionerna Storstockholm och Uppsala. SVP, Sparre Vreede Partners, står som projektledare och 

arkitekterna som har ritat huset och delar av inredningen i huset är Axeloth arkitektbyrå. 

Ansvarig konstruktör för både betong och trä är Skonto, som tar hjälp av Strömbro när det 

kommer till KL-trä delarna. Projit AB har tagit över arkitektrollen från Axeloth i ett 

bygghandlingsskede. 

När Projit tog över projektet var tanken att det skulle finnas färdiga systemhandlingar och 

fokuset för dem skulle vara att producera bygghandlingar. Dock visade det sig att det inte fanns 

fullständiga systemhandlingar och att modellen som de tog över inte levde upp till vad som var 

utlovat. Projektet har därför inte kunnat fortlöpa i den takt som var tänkt från början utan fokus 

kom att flyttas till att göra kompletta systemhandlingar och få fram ett fungerande 

helhetssystem för hela projektet. Uppgiften som Projit är anlitad för och den projektering som 

krävs och behövs för att bygghandlingarna ska bli klara har kommit i andra hand (Åkermark, H. 

2017). 

Trots att projektet har fått ta ett steg tillbaka för att på nytt utreda bland annat 

konstruktionslösningar och hur installationer ska dras så är de ursprungliga planlösningarna, 

ritade av Axeloth, fortfarande kvar. På grund av en tidig försäljningsstart har många lägenheter i 

Botanikern redan sålts och därför är det inte möjligt att göra några förändringar i BOA eller 

planlösningar. Detta tillsammans med en från början snålt tilltagen projektering från 

arkitekternas sida, gör att det utrymmesmässigt är en väldigt svår uppgift (Åkermark, H. 2017).  

Arbetet i systemhandlingsskedet har gått så långt tillbaka, att den ursprungliga planen att 

uppföra hela huset i KL-trä nu utreds. Detta efter att ett antal problem kopplade till stabiliteten, 

brandskyddet och akustiken inte har kunnat lösas inom ramen för planlösningen som är 

fastslagen. Förslag om bärande mellanväggar i betong och ändring av bjälklagsriktningen på vissa 

platser, som kan ses på figur 7, har föranlett denna utredning då antalet speciallösningar tillslut 

blev för många (Åkermark, H. 2017). Vid denna rapports slutförande pågår en utredning om att 

byta materialet i trapphus och hisschakt till betong och på så sätt kunna få bättre stabilitet. Detta 

skulle leda till att de bärande mellanväggarna som finns i vissa lägenheter skulle kunna tas bort, 

eftersom brandskyddet av dessa väggar inte har kunnat lösas på ett tillfredsställande sätt 

(Åkermark, H.2017). Detta beskrivs närmare i avsnitt 5.5.2.  
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Figur 7 – Planlösning Botanikern med ändringsförslag (Skonto, 2017) 

5.2.2 BRAND 

I projektet Botanikern kommer det byggas både lägenheter och lokaler, för lägenheterna gäller 

verksamhetsklass 3A och för lokalerna gäller verksamhetsklass 2A. Som tidigare nämnts så gäller 

verksamhetsklass 3 för bostäder där människor som vistas kan anses ha god lokalkännedom och 

ha förmåga att själv sätta sig i säkerhet. Verksamhetsklass 2 gäller för lokaler där de människor 

som vistas kan förväntas ha förmåga att sätta sig själva i säkerhet, som kan förväntas vara vakna, 

men som inte kan förväntas ha god lokalkännedom. Dessutom gäller verksamhetsklass 2A för 

lokaler med färre eller 150 stycken personer. Huset kommer vara som lägst sex våningar och som 

högst åtta våningar, detta gör att brandklassen kommer vara Br1.  

Den bärande konstruktionen kommer vara dimensionerad efter R90 eftersom huset har fler än 

fyra våningar och brandcellsskiljande väggar kommer vara dimensionerade efter EI60. Exempel 

på hur väggarna är uppbyggda visas på figur 8. 

 

Figur 8 - Bärande lägenhetsskiljande vägg R90 (Projit AB, 2017) 
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Som tidigare nämnts finns det stomstabiliserande mellanväggar i synlig KL-trä i lägenheterna, 

vilket är ett problem då det inte finns någon lösning på hur de ska brandskyddas. Branden 

beräknas kunna förekomma på båda sidor om väggen när den är i samma brandcell, till skillnad 

från en lägenhetsskiljande vägg då det räknas med att branden förekommer på ena sidan. Det 

finns ingen beräkningsmetod för hur en stomstabiliserande vägg ska dimensioneras vid risk för 

dubbelsidig brand och därför undersöks det nu om ett hisschakt i betong skulle lösa detta så att 

de stomstabiliserande väggarna kan tas bort. SVP har bestämt sig för att göra ett brandprov på 

en stomstabiliserande KL-vägg för att få fram vilken dimension som krävs för att en sådan vägg 

ska vara godkänd. Provet tar tre månader att få svar på, men hittar de en bra lösning så kommer 

den att användas (Åkermark, H. 2017).  

Ytskikten på KL-trä skivorna kommer se lite olika ut, det kommer dels finnas väggar som är 

klädda med gips och dels väggar i synlig KL-trä som kommer behöva brandskyddsmålas. Även 

taket i lägenheterna kommer vara i synlig KL-trä och kommer därför också behöva 

brandskyddsmålas (Jamal, T. 2017). Vad för typ av brandskyddsfärg som kommer användas är 

inte klart än, men det finns två typer av färg. En som skyddar mot antändning och en som 

skyddar konstruktivt. Förmodligen kommer konstruktionen klara brand, men färg som skyddar 

för antändning kommer att behövas (Åkermark, H. 2017). Det har varit på förslag om 

boendesprinkler skulle kunna användas även i detta projekt, men det är fortfarande under 

utredning. Boendesprinkler skulle underlätta för valet av fasadmaterial eftersom det gör att 

brännbart material, i det här fallet trä, kan användas utan att brandskyddsmålning behövs på 

hela fasaden (Åkermark, H, 2017). 
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5.2.3 AKUSTIK 

Då projekteringen av Botanikern har fått ta ett steg tillbaka i processen fanns det vid rapportens 

färdigställande inte färdiga förslag på exakt hur detaljerna vid knutpunkter ska se ut och hur 

uppbyggnaden av bjälklaget kommer bli. Nedan presenteras vilka lösningar som har diskuterats 

för att lösa de olika akustiska problemen. 

5.2.3.1 BJÄLKLAG 

Projektet Botanikern vill uppnå Svensk standards ljudklass B och för att nå det målet har även 

detta projekt valt en lösning med ett installationsgolv som bygger 160 cm över KL-bjälklaget. 

Främst har en installationsgolvslösning valts av estetiska skäl för att på så sätt låta KL-bjälklaget 

vara synligt ner mot lägenheten under (Åkermark, H. 2017). Lösningen med att gjuta betong 

ovanpå bjälklaget har inte varit uppe för diskussion i detta projekt, då det ansågs motsägelsefullt 

att använda mer betong än nödvändigt vid byggande av trähus samtidigt som riskerna med att ta 

in ett fuktigt material i en miljö som ska försöka hållas så torr som möjligt ansågs för stora. För 

att kompensera för vikten har det istället diskuterats lösningar med grus eller färdiggjutna 

betongblock som kan läggas in under installationsgolvet för att tynga ner KL-bjälklaget. 

Till en början projekterades det för ett bjälklag som skulle ha bärriktningen längs med 

huskroppen. Denna lösning byggde på att vissa bjälklagsskivor enbart skulle stödjas upp av 

infästningen med nästkommande bjälklagsskiva. Detta skapade stora spännvidder som har 

försökt krympas med ett flertal bärande innerväggar inom lägenheterna där de ansågs för stora 

för att klara bärigheten. I praktiken mynnade det ut i ännu en lösning där det enbart ett 

problemområde beaktades. Istället för att lösa helheten som inkluderade både bärighet, 

akustiken och brandfrågor och försöka få till ett “systemtänk” som fungerar i hela byggnaden 

(Åkermark, H. 2017). 

Konstruktören har sedan dess blivit ombedd att utreda spännvidderna ordentligt och undersöka 

möjligheterna att ändra bärriktning på bjälklagen helt och hållet. Huvudskälet till detta har inte 

varit kopplat till akustiska krav men en sådan utredning med minskade spännvidder kommer 

innebära att de akustiska utmaningarna kommer bli väldigt mycket lättare att handskas med 

(Åkermark, H. 2017). 

5.2.3.2 KNUTPUNKTER 

Knutpunkterna mellan bjälklag och bärande väggar för att undvika flanktransmissioner inte har 

utretts grundligt än i detta projekt. Detta är på grund av de stora problemen med den 

grundläggande projekteringen (Åkermark, H. 2017). 
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5.3 ALTERNATIVA TEKNINSKA LÖSNINGAR 

Som tidigare fastslagits finns idag inte standardiserade lösningar för att komma till rätta med 

stegljudsisoleringen i hus som byggs med KL-trä. Tillverkare och projektörer jobbar med olika 

metoder i olika projekt beroende på vilka krav som ställs i det specifika projektet. Nedan 

presenteras några alternativa lösningar för uppbyggnad av bjälklaget som har varit på förslag i de 

projekt som studerats. 

5.3.1 PÅGJUTNING AV BETONG  

För att tillföra mer tyngd till bjälklaget, och på så sätt komma till rätta med de lägre frekvenserna, 

har det i vissa projekt används en lösning där ett lager av betong har gjutits ovanpå den bärande 

KL-skivan, (se figur 9). Det har utöver den extra tyngd som betongen tillför också fördelen att det 

kan användas för att installera golvvärme eller andra installationer på ett mer konventionellt sätt 

(Hagberg, K. 2017). Detaljen nedan är hämtad från projektet Herrestaskolan i Järfälla som stod 

klart 2016. Byggarbetarna på plats ansåg att denna lösning var att föredra jämfört med en 

lösning där makadam användes som utfyllnad, då det för dem var en välkänd teknik att jobba 

med (Kjellgren, L & Thurin, S. 2016).

 

Figur 9 – Golvuppbyggnad, betong, Herrestaskolan (Skanska Sverige, 2014) 

Denna lösning får idag ses som de närmsta tillverkarna har kommit ett standardiserat bjälklag då 

den anses hyfsat säker för att klara akustikkraven (Hagberg, K. 2017). Det är dock inte en 

problemfri lösning. Genom att ta in ett blött material, som betong, i en torr miljö, som 

träkonstruktioner är, kan det leda till att fukt byggs in i konstruktionen och det blir svårt att torka 

ur.  
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5.3.2 NEDPENDLAT UNDERTAK  

En lösning som förordas i många europeiska länder för att minska stegljudsnivåer består av ett 

nedpendlat undertak och en tunn överbyggnad med en stegljudsmatta. Ovanpå det placeras 

golvbeläggningen, exempel på sådan konstruktion visas i figur 10. Det är en beprövad lösning 

men bygger på en äldre teknik av KL-byggande som innefattade ett tunnare bjälklag i KL-trä som 

stöttas upp av balkar (hagberg, K. 2017). Inget av projekten som studerats i denna rapport har 

valt denna lösning. Främst beror det på att KL-skivan byggs in helt och tar bort känslan av att det 

är ett trähus. Samtidigt har bjälklaget inte kunnat bevisas uppnå högre ljudklassificering än 

svensk standards ljudklass C när hänsyn tas till de svenska anpassningstermerna ner till 50 Hz. 

 

Figur 10 – Bjälklagsuppbyggnad framtagen av Isover (Isover, 2016) 
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6. ANALYS OCH SLUTSATS 

Mot bakgrund av den jämförelsestudie som har gjorts mellan projekten Kilströmskaj i Karlskrona 

och Botanikern i Uppsala har två återkommande problemområden kunnat ringas in i 

projekteringsfasen vid byggande med KL-trä. Dessa problemområden gäller hur brand- och 

akustikkraven ska kunna uppnås. Rapporten är inte en jämförelse mellan trä och betong men det 

är lätt att blicka åt det hållet, då det blivit väldigt tydligt att byggbranschen har sin utgångspunkt i 

betong. På grund av de standardiserade lösningar för helheten och materialets förlåtande 

akustik- och brandegenskaper, upplevs det som att branschen inte är van vid att ta extra hänsyn 

till dessa frågor på ett sätt som är nödvändigt vid byggande med KL-trä. 

Brandkraven som finns vid byggande av flerbostadshus är desamma för alla typer av material 

eftersom kraven är funktionsbaserade och inte materialbaserade som tidigare. Trä är, som 

tidigare nämnts, ett brännbart material och måste därför kläs in eller behandlas på något sätt för 

att kraven ska uppnås. Det är egentligen inga konstigheter ur brandsynpunkt för en konstruktion 

i trä. De som ritar och projekterar byggnaden måste dock lägga ner mer tid och tanke på 

dimensionering av väggar och bjälklag och ta hänsyn till att alla ytor måste vara behandlade. En 

återkommande del vid studerandet av dessa två projekt är att det är fördelaktigt att ha med en 

brandkonsult tidigt i processen, eftersom kunskapen om hur träet ska behandlas fortfarande är 

begränsad. Dessutom finns det vissa saker som är oprövade och det finns inte någon erfarenhet 

av vad som krävs vid vissa situationer. Ett exempel på en sådan situation är de 

stomstabiliserande mellanväggarna i KL-trä i projektet Botanikern, där det finns risk för 

dubbelsidig brand. Den dimensionen som krävs för att klara dubbelsidig brand med synliga KL-

element är ännu inte framtaget. Förhoppningsvis kommer brandprovet som SVP ska göra 

gällande dubbelsidig brand få fram vilka dimensioner som krävs för att få ha elementen synliga 

och bärande.  

Det har framgått tydligt, utifrån studien och jämförelsen som har gjorts, att boendesprinklers är 

ett bra alternativ för att uppnå brandkraven. Det är en lösning som måste tas med i planeringen 

av projektet i ett tidigt skede eftersom det krävs ett visst utrymme. Dessutom måste 

vattentrycket undersökas, eftersom det kan behövas en tank speciellt för sprinklersystemet om 

det är ett för lågt vattentryck. Rent tekniskt är det enkelt att dölja sprinklerhuvuden, så det inte 

stör det estetiska i lägenheterna och trapphusen, vilket gör att det är lättare att välja 

boendesprinkler som alternativ.  

Att dimensionera bjälklag och väggar efter akustikkrav är alltid nödvändigt oavsett 

byggnadsmaterial. I praktiken är det ofta ett förbisett moment då uppsatta standarder gör att de 

frågorna redan anses lösta om inga särskilda yttre omständigheter påverkar. Som en följd av det 

utgår arkitekter och andra projektörer ofta från standarder när det kommer till mått som inte är 

kompatibla med KL-trä. Materialet trä ställer högre krav på projekteringen av akustiken på grund 

av sin vikt och styvhet. Detta är ofta kopplat till konstruktionslösningar som inte faller på 

arkitektens bord men som arkitekten redan i gestaltningen kan vara med och skapa 

förutsättningar för att lösa. Branschen måste tänka om vid byggande med KL-trä, det är ett eget 

material med helt egna egenskaper. 
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Det är ett begränsat utbud eftersom det endast finns en leverantör av KL-trä i Sverige. Problemet 

med utländska leverantörer är att de inte alltid kan hjälpa till med lösningar på till exempel 

akustiska problem då Sverige har andra krav kopplat till akustik än till exempel Österrike, som är 

en stor leverantör av KL-trä. Detta blir problematiskt för de som ska projektera KL-trä eftersom 

tidigare erfarenheter inte alltid kan användas. Nya system eller lösningar, som passar de svenska 

kraven, måste tas fram inför varje projekt. Dessutom är de långa transporterna inte hållbara 

miljömässigt. Sverige behöver inte bara börja planera och bygga fler KL-hus för att 

erfarenheterna och kunskaperna ska bli större, utan fler företag bör även börja producera och 

leverera KL-element med konstruktionslösningar som är anpassade efter svenska standarder. 

När ett KL-hus ska byggas är det viktigt att konceptet ”bygga trähus” finns med redan från början 

av projektet. I denna studie har det blivit tydligt att lösningar och metoder som används vid 

betonghusbyggande även används vid trähusbyggande. De två materialen ser olika ut, de upplevs 

olika och de beter sig olika, och detta är något som bör finnas med i planerandet av ett KL-hus. 

Det finns en tydlig fördel med att alla i projektet har med sig i bakhuvudet att det är ett trähus 

som ska byggas och att alla är villiga att lära sig och undersöka hur problem på bästa sätt kan 

lösas. En involverad beställare, eller projektledare, som tar till sig ny information om materialet 

som används har visat sig vara en fördel. Detta är sant för alla typer av projekt oavsett material, 

men kanske ännu viktigare när det är ett nytt material där alla är oerfarna och det finns 

kunskapsbrister gällande det nya materialet. Samtidigt måste det finnas en viss pragmatisk 

inställning vid byggande med KL-trä, eftersom ekonomin ofta är hårt hållen i bostadsprojekt och 

många lägenheter kan vara sålda innan projekteringen är färdig. Tekniska lösningar med enbart 

KL-trä kan vara både kostsamma och tidskrävande. I vissa fall kan en lösning som inkluderar 

andra byggnadsmaterial för att uppnå en viss effekt, till exempel betong, vara fördelaktig även 

om det kan anses motsägelsefullt ur miljösynpunkt. 

På frågan om projekteringen av KL-hus kan standardiseras är svaret ja. Det krävs erfarenhet och 

kunskap för att en utarbetad arbetsgång ska kunna ta form men det är något som kommer ske ju 

fler KL-hus som byggs. Det måste bara finnas beställare och byggföretag som vågar. I 

rekommendationsdelen ges förslag på saker som bör tas i beaktning vid projektering av KL-trä.  
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7. REKOMENDATIONER 

Nedan presenteras ett antal rekommendationer att ha med sig vid projektering av ett KL-hus 

 Var och hur kan materialet lyftas fram  

Beställarens och arkitekternas vilja att lyfta fram materialet KL-trä i lägenheterna, vilket är 

förståeligt men inte helt oproblematiskt. Det kan vara estetiskt tilltalande att lyfta fram träet 

men det ställer högre krav på planeringen och projekteringen av projektet. En fri KL-yta på ena 

sidan av bjälklaget/väggen kan i sin tur påverka hur mycket väggen/bjälklaget bygger ut på andra 

sidan för att klara brand- och akustikkrav. Om det ska kunna genomföras måste noggrann 

projektering ske tillsammans med brand och akustikkonsult för att på så sätt avgöra vilka krav 

som måste uppfyllas och förslag på hur det kan göras. Boendesprinkler gör att större yta sylig KL-

trä är möjlig, därför är boendesprinkler något som bör beaktas som en lösning i ett tidigt skede 

av processen.  

 Vilka kompromisser kan göras  

I en del trähusprojekt finns den något naiva inställningen att hela huset enbart ska bestå av trä, 

och att känslan av att det är ett trähus ska vara framstående. Det är i sig inte en omöjlighet med 

de tekniska lösningar som finns i dagsläget, I ett tidigt skede bör det bestämmas var det ska 

finnas synliga ytor i trä och om det kan tänkas vara möjligt att använda betong för till exempel 

stabilisering av konstruktionen. Detta gör att svårigheter kan undvikas senare i processen. 

 Byggtoleranser 

KL-trä är ett material som kräver lösningar som bygger högre och bredare än motsvarande 

lösning i betong för att samma krav ska uppnås. Redan i gestaltningen och fastställandet av 

planer bör tjockleken på till exempel bjälklag och lägenhetsavskiljande väggar vara generösa för 

att underlätta för senare skeden i projekteringen. Om det finns generöst tilltagna mått kommer 

problem med exempelvis brandbeklädnad och ventilation inte uppstå och projektörer ställs inte 

inför svårigheter men hur krav och standarder ska lösas.  

 Spännvidder 

Begränsningar av spännvidder brukar ofta vara kopplat till bärigheten, men när det gäller KL-trä 

är det materialets förmåga att sättas i gungning och på så sätt alstra ljud som är av större vikt. 

Det går inte att förlita sig på att de spännvidder som leverantörer anger är optimala ur en 

akustisk synvinkel, utan det måste utredas i ett tidigt skede tillsammans med en akustikkonsult. 

Att utreda och vara öppen för möjlighet till minskade spännvidder med hjälp av balkar eller 

bärande väggar är viktigt. 

 Stabilitet / Knutpunkter / Flanktransmissioner 

För att minimera flanktransmissioner behöver de bärande elementen i ett KL-hus ha 

återkommande brytpunkter med ett mellanlägg i ett elastiskt material. Dessa knutpunkter 

påverkar naturligtvis väggens stabiliserande förmåga och i förlängningen hela huset. En 

förutsättning för att minimera problemen är att slå fast vilken lösning som ska användas för att 

uppnå stabilitet och samtidigt hitta acceptabla lösningar för knutpunkterna mellan lägenheter. 
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BILAGA 1. FRÅGOR TILL JOAKIM LYTH - WINGÅRDHS ARKITEKTER 

När påbörjades projektet Kilströmskaj? 
 
Är det ditt första projekt i CLT?  
  
Hur skiljer det sig allmänt från att rita ett projekt i betong? 
  
Hade du koll på tjocklekar för t.ex bjälklag innan projektet? 
  
Var det bestämt när ni började projektet att det skulle vara en CLT stomme? 
  
Tar man hänsyn till brand och akustikkrav i en gestaltningsprocessen? 
  
Hur är det med spännvidder för tex ljudkraven som är så specifika för just CLT?  
  
Tror du det är kunskapsbristen som gör att det inte byggs så mycket i Sverige? 
  
Det används betong för hiss och trapphus i Kilströmskaj. När bestämdes det? 

  
Har du fått ta del av tidigare erfarenhet på kontoret, t.ex. från Sundbyberg när du har jobbat med 
Kilströmskaj? 
  
Är branschen väldigt betonganpassad? 
 
Hur ser det ut med BOA och BTA i ett CLT-projekt där man använder tjockare bjälklag? Förlorar man 
generellt på att bygga i trä?  
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BILAGA 2. FRÅGOR TILL ANDERS PETTERSSON - PROJIT AB 

Vi börjar med Kilströmskaj. Hur startade det upp, när kom CLT in i bilden? 
    
Är det ditt första CLT projekt? 
   
I ett projekt med betongstomme har du mer koll på hur tjockt ett bjälklag och så ska vara? 
   
Är det nått som också skapar problem? 
   
Men där har ni haft han från WSP som hjälp? 
 
Ja. Flanktransmissson och så. Hagberg. Problem att det inte finns standardlösningar på det än? 
   
Man kan gjuta på med betong på bjälklag. Är det beställaren som har bestämt att det inte ska vara 
så? 
   
Hisschakten och den delen kommer att vara i betong, var det nått som var tänkt från start eller har 
det blivit så med tiden?  
  
Ventilationen går ju i golvet. Var det så från början? 
    
Men när man går från en lösning till en annan. Hur påverkar det och hur sent kom den in?  
   
Hur vanligt är det med en sådan lösning med horisontellt schakt?  
     
Har du efter erfarenhet av andra projekt koll på hur mycket plats rör och sånt tar?  
   
Ni har en brandkonsult?  
  
Är det ofta så att man saknar olika typer av konsulter? Har man inte fullt team direkt? 
   
Finns det några konsulter som man inte hade klarat sig utan i ett tidigt skede nu med CLT? 
   
Är du mer låst nu än i andra projekt?  
   
Vad har du för dialog med arkitekten? 
   
Hur tycker du Wingård har ritat efter CLT? Har dom tänkt på det från början?   
   
Vad tror du är det stora problemet med CLT? 
  
Men skulle du säga att det är just den delen av branschen som har svårast att ta in nya saker? 
     
Hur ser det med ljudkraven? Bygger man någonsin efter det som kallas ljudklass C? 
 
Kilströmskaj ska ju klara klass B, men vad händer om det ej klarar det? 
  
Tror du att det skulle byggas mer om det fanns mer standardlösningar? 
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Tycker du nu när du jobbar med det i ditt första projekt att materialet har ställt till med svårigheter 
som har gjort det mer tungrott eller så? 
  
Har materialvalet ställt till med något när du ska göra modellen i programmen (archiCAD), har 
programmen haft någon begränsning? 
  
När ska Kilströmskaj vara klart? 
  
Hur funkar det på Projit. Vilka projekt tar ni över osv? 
  
Vi har en känsla av att den tekniska kunskapen ibland kan hämma det kreativa. Om man vet det här 
och det här så går man oftast efter en enkel lösning och att det går ut över form. Stämmer det? 
  
Skulle du säga att det är ett stort problem att arkitekterna inte har den kunskapen? 
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BILAGA 3. FRÅGOR TILL HANS ÅKERMARK – PROJIT AB 

Hur går det till när ni fick detta projekt, satte ni er in i materialet? 
  
Var tanken när ni tog över att ni skulle producera bygghandlingar? 
 
Men när ni tog över projektet, då känns det inte som arkitekten har tänkt på allt? 
 
Så er roll har blivit att hitta fel vilket lämnar er stillastående just nu? 
 
Du sa tidigare att du tror inte att det är CLT som har ställt till det i det här projektet, varför? 
 
Om man jämför med ett annat projekt, är det här projektet unikt för att det har fått pågå så länge 
utan att någon slagit näven i bordet tidigare? 
 
Tycker du att det är kul och spännande med CLT om man bortser från det andra? 
 
Tror du att dom andra konsulterna har gått in med ett vanligt bostadsprojektstänk? 
 
I Kilströmskaj har man tagit i med byggtoleranserna just för att det är CLT, hur har det varit i 
Botanikern? 
 
Har boendesprinklers varit uppe för diskussion? 
   
Tror du att såna här projekt som blir lite jobbigare avskräcker folk från att vilja jobba med CLT?  
 
En golvlösning som är vanlig för att få upp tyngden, är ju att gjuta en betong på, är det något som har 
varit aktuellt här?  
 
Det här med stomstabiliteten, att ni går över till annat trapphus. Har det ändrat knutpunkterna? 
Kommer det bli lättare nu och spelade det in i valet av betongtrapphus? 
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BILAGA 4. FRÅGOR TILL KLAS HAGBERG - WSP MALMÖ 

Hur många CLT-projekt har du arbetat med tidigare? 
  
Hur tidigt kom du in i projekteringen av Kilströmskaj? 
  
Så du har inte varit i kontakt med Wingårdhs under gestaltingsarbetet? 
  
Hur tidigt brukar ni som akustikkonsulter få komma in i projekt? Skiljer det sig åt beroende på 
stomval? 
  
Generellt då, hur tidigt man brukar komma in beror alltså på byggherre/ projektledare? 
   
Varför har det blivit så att de svenska kraven har en sådan anpassning medan det inte verkar vara så 
vanligt i Europa? 
  
Är Europa på väg att följa efter sett till spektrumsanpassningstermer eller kommer vi fortsatt 
att  ligga ensamma i framkant? 

 
Vad är spektrumsanpassningstermen, när tillkom den (från 100 ner till 50 Hz (1998))? vad skulle den 
det innebära att sänka den ner till 20 Hz? 
  
Är det problematiskt att jobba med leverantörer utanför Sverige pga akustikkraven?  
  
Förändrar trapphuset i betong något ur akustiksynpunkt? 
  
Hur ser lösningen ut i Kilströmskaj? Kommer de använda sandsäckar under det golvet för att ge 
bjälklaget extra tyngd? 
   
Har ni fått göra några ändringar i gestaltningen pga akustiska krav (minskad spännvidd t.ex.) 
  
Märker du av något resultat efter AkuLite? 
 
Har förståelsen för lätta konstruktioners ljudproblem höjts eller är den på samma nivå som tidigare? 

 
Hur är förståelsen för akustiska problem generellt bland arkitekter och byggingenjörer? 
  
Finns det några sådana motsvarande standarddimensioner när det kommer till CLT? 
  
Är svenska tillverkares, Martinsson och Moelven, lösningar generellt godtagbara? 
  
En enkel lösning verkar ju vara att bara gjuta på en betongplatta ovanpå. Hur ser du på det? 
   
Märker du av att kunskapsbristen gör att man går tillbaka mot betonglösningar när man inte hittar 
bra lösningar på CLT? 
  
Bygger man någonsin efter ljudklass C? 
  
Måste det till en noggrannar projektering när det kommer till CLT kontra betong? 


