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Sammanfattning 
 

Examensarbetet behandlar trä som byggnadsmaterial. I arbetet ingår en rapport med förklarande illustrationer samt 

framtagning av programhandlingar för ett bostadsprojekt. Byggbranschen står idag för en hög miljöbelastning där 

den största bidragande faktorn är materialproduktionen. Trots att trä är det enda koldioxidneutrala 

konstruktionsmaterialet byggs få flerbostadshus med trä som bärande stomme. Det råder brist på kunskap och 

erfarenhet inom träbyggnadsteknik av anledningen att en tidigare lagstiftning förbjöd byggnader över två våningar 

med trästomme. Studien har fördjupat sig i möjligheterna när det gäller lång spännvidd, konstruktionshöjd och 

arkitektonisk karaktär men även kraven för ljud och brand har styrt utformningen. Till en början förväntades trä ge 

upphov till en del begränsningar, främst gällande brand och akustik, men dessa kan till stor del lösas genom 

kompletteringar och noggrann projektering. Trä har många positiva egenskaper som hög hållfasthet, bra bärförmåga 

vid brand, bra värmeisoleringsförmåga samt att det ger ett bra inomhusklimat, vilket kan nyttjas i en byggnad.  

 

Fastigheten som valdes för projektet ligger i Rosenlundsparken på Södermalm i Stockholm. På platsen var det 

gynnsamt att bygga i trä på grund av bland annat dåliga markförhållanden. Studien har resulterat i en byggnad på 9 

våningar, där den bärande stommen är helt utförd i trä. Stommen är uppbyggd av pelarbalksystem i entréplan och 

KL-trä på de resterande våningarna. Ett ribb-bjälklag har använts, som är en kombination av KL-trä och limträ. 

Resultatet visade att om tjocka bjälklag implementeras kan flerbostadshus med långa spännvidder uppföras, med en 

högre byggnadshöjd som följd. Långa spännvidder ger en frihet när det gäller att utforma planlösningar. Trä är ett 

flexibelt material vilket ger möjlighet till frihet i form. Träets naturliga karaktär ger en positiv effekt på människor 

och är estetiskt tilltalande. Byggnaden har böjda former vilket bidrar med kontrast till det befintliga stadsrummet. 

Fasaden är utförd i trä och även interiört är det synligt trä i stor utsträckning.  
 

Nyckelord: KL-trä, Limträ, Flerbostadshus, Nybyggnation, Spännvidd, Arkitektur, Trä, Programhandling  
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Abstract 
The thesis is about wood as a building material. The work contains a report with explanatory illustrations and a 

project planning document for a residential.  

The building sector has a big impact on the climate, where the biggest contribution is the manufacturing of materials. 

Wood is the only material that is carbon oxide neutral, but still a small amount of the high apartment buildings is 

constructed with a wooden frame. The reason behind this is that a former law prevented wooden buildings higher 

than two floors and therefore there is a lack of knowledge and experience regarding wooden building technique. 

Wood has many positive qualities, which can be of advantage in a building. Such as a good load bearing capacity 

during a fire, good strength, good thermal conductivity, and it provides a healthy internal climate. There are also 

limitations with wooden constructions regarding fire and sound, but this can often be solved with supplements and 

thorough planning. This study examined the possibilities regarding span, height, and architecture. Additionally, 

sound- and fire conditions had an impact on the design. The project resulted in a long free span in consequent of a 

thick slab and therefore the building height increases. 

The property that was chosen for the project is located to Rosenlundsparken at Södermalm in Stockholm. The 

condition of the ground was not optimal to build on, because it consists of clay. But an advantage with a wooden 

construction it that it is light, which reduces the land work. This study resulted in a 9-floor high building where the 

frame is completely in wood. The frame is constructed with a column and beam system in the entrance floor and 

CLT walls on the other floors. A ribbed slab was chosen, which is a combination of CLT and glulam. The result 

showed that if thick slabs are implemented, residential buildings with long free span can be built and with a higher 

building height as a consequence. A long free span gives freedom when making floor plans. Furthermore, the wood 

offers flexibility, which makes different shapes possible. The building has round shapes which makes a contrast to 

the existing cityscape. Moreover, the woods natural character has a positive effect on humans and is aesthetically 

appealing. Wood is used as a cladding to the extent possible both interior and exterior. 
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Förord 
 

 

Examensarbetet skrevs under våren 2019 vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Examensarbetet var det 

avslutande arbetet på högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik och design med inriktning Arkitektur. Arbetet 

pågick under 10 veckor och omfattar 15 Hp. Arbetet handleddes av Patrik Hammarlund från Brunnberg och Forshed 

och examinator var Zeev Bohbot. 
 
Vi vill tacka Brunnberg och Forshed för deras engagemang och insats med kunskap, i synnerhet Patrik Hammarlund 

som bidrog med ett stort stöd under projektet. 
 
Tack vill även rikta ett tack till Patrice Godonou som har bidragit med kunskap vid dimensioneringen av byggnaden. 
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Ordlista 

ArchiCAD - ArchiCAD är ett BIM-verktyg som används för att ta fram modeller och ritningar under projekteringen. 

BBR - Boverkets Byggregler är en föreskrift som preciserar lagar och förordningar. BBR ställer minimikrav på 

egenskaper som ska uppfyllas samt bibehållas under byggnadens livstid samt ger allmänna råd på hur kraven ska 

uppnås. 

BOA – Boarea är den area som kan nyttjas av de boende. 

BTA - Bruttoarean är byggnadens totala area, ytterväggar medräknat. 

Detaljplan - En detaljplan styr hur ett område får bebyggas och tas fram av kommunen. 

Dwg – Filformat som används i autoCAD. Dwg är en förkortning av drawing. 

Eurokod - Eurokod är Europastandarderna för dimensionering av bärverk, med krav och beräkningsregler. 

EKS - EKS är Boverkets konstruktionsregler och som styr hur Eurokoderna ska tillämpas. I EKS finns de nationella 

anpassningarna av Eurokoderna där hänsyn tas till klimat, levnadssätt, geologi och säkerhet.  

Fri spännvidd - Avståndet mellan två upplagspunkter. 

KL-trä - Korslimmat trä är ett massivt trä som består av flera hoplimmade skikt. 

Koldioxidekvivalenter – Är ett mått på utsläpp av växthusgaser och hur de bidrar den globala uppvärmningen och 

växthuseffekten. 

Limträ - Limträ är uppbyggt av hoplimmat konstruktionsvirke och används som balkar och pelare. 

PBL - Plan- och bygglagen styr planläggning av mark, vatten och byggande.  

Planbeskrivning - I planbeskrivningen beskriver kommunen detaljplanens syfte, hur detaljplanen ska genomföras 

och vilka planeringsförutsättningarna är. 

SP Fire 105 - En provningsmetod där rumsbrand simuleras och används för godkännande av fasadmaterial. 

Svensk Standard - En Svensk Standard ska vara till hjälp för återkommande problem och skapa enhetliga rutiner. 

Tr2-trapphus - Ett brandskyddat trapphus som utförs med specifika krav, preciserade i Boverkets byggregler. 

FTX-System - Fläktstyrt till- och frånluftsystem med värmeåtervinning. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
Enligt en studie från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien [IVA] och Sveriges Byggindustrier (2014) 

orsakar byggsektorn idag en stor klimatbelastning. Byggbranschens klimatpåverkan kan jämställas med 

utsläppen från personbilstrafiken, som släpper ut drygt tio miljoner koldioxidekvivalenter per år. 

Byggbranschens klimatpåverkan omfattar tillverkning av material, transport samt byggprocessen på 

arbetsplatsen. Materialproduktionen står för den överhängande delen av miljöbelastningen. De resurser med 

störst miljöbelastning som används i konstruktioner idag är i huvudsak gipsskivor, stålreglar, armeringsstål, 

ventilationssystem och betong. Flerbostadshus står för 20 procent av miljöbelastningen. Klimatpåverkan från 

byggnaders energianvändning under förvaltningsstadiet är ett område där det idag ställs krav från Boverkets 

byggregler i större utsträckning än på miljöpåverkan i byggprocessen.  

 

Materialproduktionens miljöpåverkan har utretts av forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet och Kungliga 

Tekniska Högskolan (2015) i en livscykelanalys, som sammanställdes i rapporten Byggandets klimatpåverkan, 

där resultatet visar att krav bör ställas på att aktörer ska använda större andel klimatneutrala material. 

Livscykelanalysen, som är gjord på ett prefabricerat flerbostadshus i betong med låg energianvändning, visar att 

utsläppen koldioxid som sker under byggprocessen är lika stor som mängden koldioxid som släpps ut under 50 

års drift (IVA och Sveriges Byggindustrier, 2015).  Enligt Svenskt trä (u.å.) är en träkonstruktion med dagens 

teknik ett bärkraftigt alternativ som kan minska det ekologiska fotavtrycket. Trä som byggmaterial lagrar 

koldioxid och är ett återanvändningsbart och förnybart material. Trä är koldioxidneutralt och det krävs mindre 

energi att framställa trä som byggnadsmaterial än betong (IVL Svenska Miljöinstitutet och Kungliga Tekniska 

Högskolan, 2015). 

 

Enligt Regeringskansliets (2018) rapport finns det idag en stor efterfrågan på bostäder där den pågående 

produktionen inte möter dagens behov. Ett resultat av bostadsbristen är en minskad rörlighet på 

bostadsmarknaden vilket i sin tur påverkar arbetsmarknaden då färre har möjlighet att flytta. Regeringskansliet 

tror att träbyggandet har möjligheten att tillgodose behovet genom bostäder i god kvalitet till ett rimligt pris. Trä 

som material kan minska byggkostnaderna och effektivisera byggandet då det passar för industriell 

byggproduktion och prefabricering. Trä har länge varit vanligt när det kommer till småhus men intresset för 

flerbostadshus med trästomme har ökat de senaste decennierna. Sedan byggreglerna förändrades 1994, då det 

blev tillåtet att bygga högre än 2 våningar i trä, har kunskapen och den tekniska utvecklingen ökat. Fortfarande 

byggs 90% av flerbostadshusen i ett annat material än trä, vilket till stor del beror på att det fortfarande råder 

kunskapsbrist och osäkerhet kring trä som byggnadsmaterial (Rönnberg, 2016). Regeringen har tagit fram en 

träbyggnadsstrategi för att fler flerbostadshus ska byggas i trä. Ny teknik inom prefabriceringen gör det möjligt 

att konkurrenskraftigt bygga lätta hus med trästomme. Trä som material kan då minska byggkostnaderna och 

effektivisera byggandet (Regeringskansliet, 2018).  

 

Den svenska bostadsplaneringen har gått från slutna planlösningar med mindre rum till nutidens friare och större 

ytor med bättre ljusinsläpp (Reppen, Nordling, Björk, 2012). För att kunna producera ljusa lägenheter med stora 

rum strävar vi idag efter långa spännvidder i våra bostadskonstruktioner.  

1.2 Syfte och frågeställning 

1.2.1 Syfte 
Syftet med studien är att utforma ett flerbostadshus anpassat till de möjligheter och begränsningar som en 

trästommes egenskaper har, samt de arkitektoniska möjligheterna med trä. Syftet med arbetet är även att belysa 

träets egenskaper som ett byggmaterial och följaktligen studera hur trä som byggmaterial påverkar utformningen 

av ett flerbostadshus. 

 

 

1.2.2 Frågeställningar 
För att uppnå studiens syfte har följande frågeställningar formulerats:  

 

Hur utformas ett flerbostadshus i trä för att nyttja träets egenskaper? 
Påverkar spännvidden utformningen av bostädernas planlösning? 
Vad har trä som material för arkitektoniska egenskaper? 

1.3 Målformulering 
Huvudmål: Målet är att visa hur en träkonstruktion påverkar utformningen av ett flerbostadshus och ta hänsyn 

till träets egenskaper. Ytterligare ett mål är att ta fram ett gestaltningsförslag av ett flerbostadshus i form av text, 

ritningar och modell. 

 

Delmål 1: Undersöka träets egenskaper, fördelar och nackdelar som byggnadsmaterial. 

Delmål 2: Analysera om och hur dessa egenskaper påverkar utformningen av ett flerbostadshus. 

Delmål 3: Analysera hur ett flerbostadshus kan utformas för att utnyttja fördelarna och minimera 

nackdelarna. 

1.4 Avgränsningar 
Studien kommer att fokusera på projektering av ett flerbostadshus, vilket är aktuellt då det på senare tid byggs 

fler höga hus i trä, till skillnad från småhus som under en längre tid har byggts med trästomme. Ett 

gestaltningsförslag kommer att tas fram och presenteras i text, bilder och ritningar. Vid utredning av träets 

egenskaper som stommaterial kommer spännvidd, höjd och arkitektonisk karaktär behandlas då dessa aspekter 

styr utformningen av en byggnad. Projektet kommer att lokaliseras till en plats där förutsättningarna gynnar 

uppförandet av en träbyggnad. Platsen kommer att vara avgränsad till Stockholm för att ha möjlighet att göra ett 

platsbesök vilket ger en tydlig bild av platsen som blir en del av utgångspunkten i utformningen av byggnaden. 

Projekteringen kommer att ta hänsyn till befintliga förhållanden och detaljplanebestämmelser. Arbetet kommer 

endast behandla trä som byggnadsmaterial och ingen jämförelse kommer att göras med andra material då 

studiens syfte är att göra en större fördjupning i trä. Överslagsberäkningar kommer att göras med hjälp av 

tabeller, diagram och information från tillverkare då fokus kommer att ligga på gestaltningen av byggnaden. 

Gestaltningen kommer att ske i samma mjukvara som Brunnberg och Forshed använder sig av för projektering, 

ArchiCAD för att underlätta handledningen under studien.  
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2. Metod 

2.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie har genomförts kring bostadsplanering enligt Svensk Standard och svenska lagar. En 

datainsamling från befintlig forskning om trä som konstruktionsmaterial i bärande stommar. Det har gjorts för 

att göra en fördjupning om trä som byggmaterial och om träets egenskaper. Granskning av tidigare projekt och 

forskning har gjorts inom området för att ta reda på vad som undersökts tidigare och vad forskningen fått för 

resultat. 

2.2 Kontaktat tillverkare 
För att få en fördjupning i spännvidd och höjd har materialtillverkare för träkonstruktioner och träelement 

kontaktats. Tillverkarna har bidragit med tabeller och diagram för olika typer av konstruktionslösningar som 

sedan har analyserats. 

2.3 Överslagsberäkning 
En överslagsberäkning för konstruktionen har gjorts. Överslagsberäkningen har sedan varit utgångspunkten för 

att hitta en konstruktionslösning utifrån tabeller och diagram.  

2.4 Analys 
Den insamlade data kring de egenskaper som har stor påverkan vid husbyggnad och med trä som 

byggnadsmaterial har analyserats. Analysen har skett utifrån de egenskaper som i första hand påverkar 

konstruktionens spännvidd och dess höjd samt det arkitektoniska uttrycket. 

2.5 Metodkritik 
För att studien ska uppnå en hög kvalitet bör det insamlade materialet uppnå god reliabilitet. Reliabilitet 

beskriver hur tillförlitlig insamlad data är. Om det insamlade datamaterialet ska uppnå en hög reliabilitet krävs 

det att forskarna för studien är objektiva (Patel & Davidson, 2003).  En förutsättning för studiens tillförlitlighet 

är att författarna har ett kritiskt förhållningssätt till använda källor (Hultén, Hultman & Eriksson, 2007). En del 

av litteraturstudien bygger på tillverkarens information, en tillverkare kan inte anses som en oberoende part i 

fråga om deras produkter. Det krävs därför ett kritiskt förhållningssätt till informationen som tillverkare 

förmedlar. Studien har därför också tillämpat annan informationsinsamling från tidigare forskning, något som 

anses komplettera för att delvis styrka annan information och säkerställa att den inte är inkonsekvent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Teoretisk referensram 

Studien bygger på tidigare kunskaper inom byggteknik och arkitektur från utbildningen Byggteknik och design 

med inriktning arkitektur. För att kunna besvara frågeställningen har tidigare kunskaper kompletterats och 

fördjupats med ytterligare studier. 

3.1 Tidigare examensarbeten inom träkonstruktioner 
2014 skrevs examensarbetet “Ett bostadshus i prefabricerad trästomme: Ett gestaltningsarbete anpassat efter 

volymelemensbyggande” (Falk & Akakin, 2014) där ett bostadshus anpassades efter träkonstruktionen. 

Examensarbetet utgick från volymelement som trästomme i ett flerbostadshus på fem våningar, som sedan 

utretts och utvecklat för att anpassas till volymelement i trä. Examensarbetet skiljer sig från aktuellt 

examensarbete som inte behandlar volymelement utan har utgångspunkt i spännvidder. 

 

År 2017 skrevs “Utmaningar med att projektera höga trähus” (Stening & Wall, 2017) i syfte att utreda de 

utmaningar och problem som uppkommer vid projekteringen av höghus i trä, i projektet definierat till byggnader 

på minst 8 våningar. Aktuellt examensarbete kommer behandla dessa aspekter och även möjligheter med trä, 

dock med flerbostadshus som utgångspunkt. 

 

Syftet med examensarbetet “Dynamisk dimensionering av hög träbyggnad med horisontalstabiliserande kärna 

av KL-trä och prefabricerade volymelement” (Lindberg, 2018) var att undersöka det maximala antalet våningar 

för ett flerbostadshus byggt i KL-trä och prefabricerade volymelement i trä. Till skillnad från aktuellt 

examensarbete behandlas inte byggnadshöjd i frågan om hur högt det är möjligt att bygga i trä.  

3.2 Referensprojekt 

3.2.1 Strandparken, Sundbyberg 
Bostadshuset på 8 våningar var när det stod klart 2013 det högsta bostadshuset i världen att byggas i trä. Huset 

är uppbyggt av KL-träelement i både väggar, tak och bjälklag (Griffiths, 2014). Även husets fasad är i trä. För 

att klara av de brandkrav som finns är träfasaden brandbehandlad och alla lägenheter har sprinklers. I ett 

reportage om Strandparken säger Höglund (2016) att alla väggarna kläddes med gips då det fanns en oro för 

lägenheterna inte skulle bli sålda om de såg ut som sportstugor. Dock tror Höglund att inställningen till trä 

kommer att förändras under tiden av vana vid träets utseende och variationer. Då byggnaden är lätt och endast 

väger en tredjedel av ett stål- eller betonghus i samma storlek har byggnaden spänts ner från åttonde våningen 

till bottenplattan med 23 mm tjocka stålvajrar för att klara av laster (Griffiths, 2014). 

3.2.2 Treet, Bergen 
I Bergen byggdes år 2015 världens då högsta trähus. Liven (2016) beskriver byggnaden som 14 våningar hög, 

totalt 52 meter, och rymmer 62 lägenheter uppdelade på 2 och 3 ROK. Huset är uppbyggt av volymelement i trä 

på våning 1–4, 6–9 och 11–14. Byggnaden har sedan stabiliserats med fackverk i limträ på utsidan av 

volymelementen. Plan 5 och 10 har helt byggts upp av fackverk i limträ för att bära upp nästa 4 våningar 

bestående av volymelement. Enligt Liven har betong valts som bjälklag på våning 5 och 10 för att fördela 

lasterna till fackverkssystemet. En annan anledning till att betong valdes istället för massivträ är att betong ger 

en tyngre konstruktion som är bättre på att ta hand om svängningar och accelerationer från svängningarna som 

uppstår. Även husets tak är uppbyggt av betong. Hisschaktet är byggt av KL-trä. 

3.2.3 Finansparken, Stavanger 
Finansparken är en kontorsbyggnad byggd för SpareBank 1 SR-BANKs huvudkontor i Norge. Byggnaden är 5–

7 våningar hög och är helt uppförd med trä som bärande konstruktion. Limträ användes som bärande 

konstruktion med förstärkning av LVL-balkar, alltså fanerträbalkar, i bokträ. KL-trä har använts som bjälklag 

för att stabilisera byggnaden genom skivverkan. För att uppnå högre stabilitet har hisschaktet tillverkats i betong. 

Alla element var prefabricerade och monterades ihop på byggarbetsplatsen. (Holmestad, 2018) 
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3.2.4 Förskolan Lotsen, Karlstad 
Under projekteringen till Förskolan Lotsen beslutades det att stommen skulle byggas i KL-trä. I detta skede var 

formen på byggnaden redan bestämd till triangulär med rundade hörn. KL-trätillverkaren såg problem med att 

göra de krökta ytterväggarna i KL-trä och istället användes träregelstomme till ytterväggarna. Den byggnad blev 

alltså en kombination med KL-trä som bärande stomme i innerväggar, bjälklag och hisschakt, och en lättare 

stomme i ytterväggen. (S. Fors, Arkitekt Sweco. personlig kommunikation 2019-04-01) 

3.3 Tradition att bygga i trä 
Under 1000 år har människan byggt i trä. Trä är historiskt sett det byggnadsmaterial som har använts mest i 

Sverige med anledning av den stora tillgången på skog. I början styrdes byggnadstekniken av tradition, intuition 

och nyfikenhet vilket ledde till att storskaliga idéer testades. Under de senaste århundraden övergick 

konstruktionen till att styras av beräkningar baserade på prövningar, även försök till att förutse bärförmågan 

innan byggstart gjordes. Influenser från olika håll i världen, framförallt Mellaneuropa har påverkat träbyggandet 

i Sverige sedan medeltiden fram till idag (Eriksson, 2000). 

Fram till 1800-talet var framställningen av byggnadsvirke på hantverksnivå. Virket sågades för hand eller med 

vattendrivna sågar (Eriksson, 2000).  År 1870 började fabrikssågade trävaror att användas till husbyggen och 

man använde även trä till stomkompletteringar, såsom dörrar och fönster. Redan på den här tiden fanns det 

metoder för att bygga både massiva träkonstruktioner, som till exempel timmerhus och plankhus, och lättare 

stommar uppbyggda av reglar (Reppen, Nordling, Björk, 2012).  

I äldre flervåningshus är bjälklagen burna av träbjälkar. Då begränsades rummens storlek av stockarnas längd 

och tvärmått. Det fanns två metoder för uppbyggnaden av bärverket, där det enklaste alternativet var bärande 

bjälkar upplagda från vägg till vägg med c/c avstånd 900 eller 1200. Det andra alternativet var balkar lagda i två 

nivåer, där de undre primärbalkarna med stora tvärsnitt var placerade med 5–7 meters avstånd. Överliggande 

sekundärbalkar hade mindre tvärsnitt och var tätt placerade (Eriksson, 2000). 

Högre byggnader i form av ekonomibyggnader och kyrkor i trä förekom innan 1874. Flerbostadshus och kontor 

byggdes i trä, men det var inte lika vanligt. 1874 infördes en byggnadsstadga som innebar att det blev förbjudet 

att bygga bostadshus i trä som var högre än 2 våningar (Svenskt trä, u.å.). 1994 ändrades lagen och det blev åter 

tillåtet att bygga träbyggnader som var högre än 2 våningar. Reglerna gick från att vara detaljbaserade till 

funktionsbaserade. Det innebär att nuvarande normer anger ett funktionskrav men inte hur kravet ska uppnås, 

alltså inga anvisningar om materialval eller lösningar. Ett funktionskrav kan till exempel vara hur länge en vägg 

ska bibehålla bärförmågan under en brand. Kraven är idag hårdare vad det gäller redovisning av hur 

funktionskravet uppfylls (Gyproc & Södra Building Systems, 2003). 

3.4 Trä som byggnadsmaterial 

3.4.1 Trä genererar ett gott inomhusklimat och sparar energi 
I ett forskningsprojekt har forskare från Aalto universitetet i Finland och Treteknisk i Norge (Nord, 2017) visat 

att trä magasinerar och avger fukt. Att träet suger upp och avger fukt bidrar till en behaglig nivå av luftfuktighet 

för de som vistas i byggnaden. Trä känner av den omgivande luftens fuktighet och vill komma i jämvikt med 

klimatet vilket kan ha utjämnande effekter (Skogsindustrierna, 2017). För att ta tillvara på träets 

fuktbuffringsförmåga bör konstruktionens invändiga ytor vara så öppna som möjligt för fuktinträngning, alltså 

diffusionsöppna (Svensk byggtjänst, 2005).  Forskarna vid Treteknisk och Aalto-universitetet (Nord, 2017) har 

även studerat människors välmående utifrån att titta på, ta i och gå på trä vilket har visat ett positivt resultat. Ett 

preliminärt resultat från Treteknisk visar på att patienter som haft ett träd att titta på jämfört med en vit vägg 

skrivs ut snabbare från sjukhus.  

Svensk byggtjänst (2005) uppger att på grund av träets låga värmeledningsförmåga kan materialet ge en hög 

komfort vid en lägre temperatur. Vid till exempel kontakt med golv kan temperaturen upplevas vara högre än 

vad den är, vilket kan sänka energiförbrukningen som går åt till uppvärmning av byggnaden. Även att träet lagrar 

energi under dagen som sedan frigörs kan minska energiförbrukningen. Att skapa fria ytor och göra de 

lättåtkomliga för värmeutbyte underlättar för strömmar av värme till och från materialet i byggnaden. Träets 

goda egenskaper vad gäller inneklimatet är som mest gynnsamma vid massiva träkonstruktioner. Det krävs även 

att träet inte är behandlat eller täckt av gips för att dra som störst fördel av dessa egenskaper (Erneholt, personlig 

kommunikation, 2019-04-11). 

3.4.2 Brand 
Skogsindustrierna (2016) nämner att antändningen av limträ är trög och att det brinner långsamt med konstant 

hastighet. Limträet behåller sin bärförmåga länge under brandförloppet eftersom det bildas ett kolskikt på 

limträytan som skyddar de inre delarna. Brandens inträngningshastighet i limträ är normalt sett 0,1–0,5 mm/min. 

Oskyddade limträelement och KL-trä är tillåtna i brandsäkra byggnader, och jämställs med stommar av betong. 

Det har visat sig att det är mycket ovanligt att limträkonstruktioner störtar samman vid brand vilket har gjort att 

räddningstjänsten föredrar limträ som stomme framför andra material. KL-träkonstruktioner har bra och 

förutsägbara egenskaper i samband med brand eftersom konstruktionen är tät. Brandens inträngningshastighet 

är dock något högre för KL-trä, ca 0,6–1,1 mm/min, än för limträ, 0,1–0,5 mm/min (Skogsindustrierna, 2017).  

3.4.3 Akustik 
 I rapporten Tre exempel på akustiklösningar i träbyggande skriver Hagberg (2013) om akustikprojektering för 

flerbostadshus. Fördelarna med en trästomme är att den ger en bra ljudisolering från installationer och luftljud, 

såsom samtal och ljud från en TV. Konstruktionens låga vikt gör att den är sämre på att isolera lågfrekvent ljud 

och vibrationer som uppkommer av stegljud. Stegljud uppkommer om någon går på ett golv eller en möbel 

flyttas då vibrationerna sprids i byggnaden och orsakar ljud. Thorsson (2016) menar dock att trots träets sämre 

förmåga att isolera stegljud visar undersökningar på att boende i betong- och trähus upplever ljudmiljön lika 

störande vilket kan bero på att trä ger upphov till en annan typ av störningsljud än betong.  

Förmågan att isolera mot stegljud kan påverkas av långa spännvidder, och kräver eftertanke vid projektering då 

det är svårt att påverka i efterhand. Crocetti (2017) menar att problemen med stegljud beror på att träets låga 

elasticitetsmodul leder till svikt i byggnaden, vilket skapar vibrationer i konstruktionen. En kortare spännvidd 

kan minska vibrationerna vilket i sin tur minskar stegljudet. Enligt P. Godonou (personlig kommunikation, 14 

maj 2019) kan justeringar göras till följd av den långa spännvidden för att uppnå den ljudklass som krävs, till 

exempel att genom lämpligt valda infästningar reducera vibrationerna i bjälklaget samt överför lasten till de 

bärande väggarna. Även stegljudsmattor kan läggas till som ger en stegljudsförbättring på upp till 20 dB.  

Trä är ett material med låg densitet, alltså ett lätt material i förhållande till sin volym, och därför krävs enligt 

Skogsindustrierna (2017) ljudisolering för att förhindra att ljudet tränger igenom träet. Lägenhetsskiljande 

väggar och bjälklag har en tendens att få en tjock konstruktion på grund av att de behöver kompletteras med 

isolering för att uppnå av kraven från Boverkets Byggregler [BBR]. För att kunna åstadkomma en tillräcklig 

stegljudsisolering kan bjälklaget resultera i en konstruktionshöjd på upp till 500 mm. Ett bjälklag upplagt på 

fyra sidor förbättrar egenskaperna i bjälklaget, både vad gäller nedböjning och frekvens (Danielsson, 2017). 

Även lägenhetsskiljande väggar kan med fördel separeras med isolering och/eller luftspalt för att hindra att ljud 

sprids (Skogsindustrierna, 2017).  

Det kan enligt Hagberg (2013) vara en fördel att placera tyngre installationer, tvättmaskin och liknande på ett 

fundament av betong för att undvika spridning av ljud i den lättare träkonstruktionen. För att undvika 

flanktransmission av ljud bör bottenplattan vara delad under lägenhetsskiljande väggar eller vara extra tjock. 

Flanktransmission innebär att ljudet förflyttar sig via andra byggnadsdelar till ett annat rum och inte rakt igenom 

väggen, så kallad ljudtransmission. 

3.4.4 Bärande konstruktioner i trä 
Skogsindustrierna (2016a) beskriver tre huvudtyper av bärande konstruktioner i trä: plansystem, modulsystem 

och pelarbalksystem. I ett plansystem byggs den bärande konstruktionen upp av reglar eller massivträ, till 

exempel KL-trä som skapar plana element som väggar och bjälklag. Elementen kan monteras ihop på plats till 

större element eller vara fullstora vid transport. Ett modulsystem är en modul av väggar, bjälklag och undertak 

uppbyggd av en regelstomme eller massivt trä som prefabriceras i fabrik. Installationer och inre beklädnad görs 

också i fabrik. Modulerna levereras till byggplatsen för att monteras ihop.  Pelarbalksystem, används i 

industribyggnader eller kommersiella byggnader där det önskas långa spännvidder, samt byggnader där den 
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bärande stommen är synlig. Stommen byggs upp av ett rutnät av pelare och balkar, som förstärks med diagonal 

stagning eller väggar som tar upp horisontella laster.  

3.5. Konstruktion 

3.5.1 Bygga högt i trä 
Crocetti (2016) menar på att det går att bygga både högt och långt i trä. Trä har en god bärförmåga som ger 

möjlighet till konstruktioner i höjder liknande Eiffeltornet, men förmågan till att bygga höga höjder begränsas 

samtidigt av träets låga elasticitetsmodul. Elasticitetsmodulen beskriver hur ett material deformeras under 

påverkan av en kraft. En lägre elasticitetsmodul visar på ett mer elastiskt material. Materialet har då större 

förmåga att återgå till sin ursprungliga form.  

 

Trä har en låg egenvikt i förhållande till sin hållfasthet och styvhet, vilket är gynnsamt vid stora konstruktioner, 

medan det i mindre byggnader är viktigare med en hög hållfasthet (Crocetti, 2017). Den högsta höjden i teorin 

för en konstruktion i KL-trä (GL30c) är ca 51 meter, vilket är högre än för både stål och betong. Den höga 

höjden beror på sambandet mellan hållfastheten och dess densitet. Crocetti drar slutsatsen att det lämpar sig att 

bygga stort i trä. Han menar samtidigt att det kvarstår utmaningar i att stabilisera en träkonstruktion och hantera 

horisontella laster, förhindra instabilitet, knäckning och vippning (Crocetti, 2016). 

 

Horisontella laster påverkar stabiliteten i en byggnad. Vindlast är en horisontell last som verkar på en byggnad 

i form av sug- och tryckkrafter på utsidan av en byggnads ytor. Rehnström (2014) påstår att dessa krafter orsakar 

svängningar och påverkar en byggnad mer ju högre byggnaden är. Om svängningarna är stora kan de skapa 

obehag och illamående för de som vistas i huset. Vid öppningar i en byggnad kan det även skapas horisontell 

belastning på invändiga ytor. 

 

För att minska svängningarna i lätta träkonstruktioner är det vanligt att i högre byggnader bygga in 

mellanbjälklag i tyngre konstruktionsmaterial som betong för att få en tyngd i byggnaden (Liven, 2016). Även 

Crocetti (2017) säger att en hybridkonstruktion mellan trä och ett annat material är en fördel för att minska träets 

negativa egenskaper. Enligt KL-trähandboken (Skogsindustrierna, 2017) och P. Godonou (personlig 

kommunikation, 14 maj 2019) är ett bra sätt att stabilisera en byggnad mot horisontella krafter att använda sig 

av stabiliserande skivor som tar upp krafterna. KL-träelement har hög bärförmåga och styvhet vilket gör att de 

är lämpliga för denna typ av stabilisering.  

3.5.2 KL-trä 
KL-träpaneler är uppbyggda av ett ojämnt antal 

träskikt som är roterade 90 grader i förhållande till 

varandra och som sedan limmas ihop. Varje träskikt 

består i sin tur av brädor som är hoplimmade med 

varandra vilket ger panelerna en mångsidighet då de 

har en god hållfasthet och styvhet i båda 

riktningarna. KL-trä kan därför användas till väggar, 

bjälklag, balkar och takkonstruktioner. De vanliga 

dimensionerna för KL-trä är tjocklekar mellan 80–

300 mm, bredder mellan 1,2 till 3 meter och längder 

upp till 16 meter. Det förekommer också längre 

paneler upp till 30 meter. Längden varierar beroende 

på tillverkare och transportmöjligheter. 

(Danielsson, 2017) 

 

Bjälklag och spännvidd 
Ett bjälklag ska ta upp och fördela vertikala laster, 

som egentyngd och nyttig last. Den kan även ta upp 

horisontella krafter som vindlast. Skogsindustrierna 

(2017) skriver om tre olika typer av bjälklag utförda 

med KL-trä. Plattbjälklag är den enklaste 

bjälklagstypen utförd i KL-trä. Bjälklaget består endast av en KL-träplatta som tar upp och fördelar laster till 

underliggande konstruktion. Plattan kompletteras vid behov med ytterligare skikt på ovansidan och/eller 

undersidan för att uppnå ljud- och brandkrav. Denna typ ger en hög styvhet och små fuktrörelser. Om bjälklaget 

behöver klara av större laster eller längre spännvidder kan den förstärkas med limträbalkar. Denna metod kallas 

hålbjälklag eller kassettbjälklag. Balkarna placeras på KL-träbjälklagets översida eller undersida. Även denna 

konstruktion behöver ofta kompletteras med ytterligare skikt för att uppnå brand- och ljudkrav som då med 

fördel kan placeras i bjälklagets hålrum vilket ger ett tunnare bjälklag. Vid behov av ännu längre spännvidder 

kan ett samverkansbjälklag användas. Bjälklaget är en sammansättning av ett bjälklag i KL-trä och en pågjutning 

i betong. Denna metod utnyttjar betongens tryckhållfasthet och träets draghållfasthet vilket ger en högre 

böjstyvhet som följaktligen ger en möjlighet till längre spännvidder. Betong har bättre egenskaper än trä när det 

gäller stegljud, vilket ger en förbättrad akustik vid användning av den här typen av bjälklag. 

 

 
Figur 3.2 visar A) plattbjälklag, B) kassettbjälklag, C) samverkansbjälklag Källa: Elin Holmstjerna 

 

Enligt Svenskt trä är bjälklagselement inte lämpliga för längre spännvidder än 8-10 meter, med undantag för 

takelement som kan ha en längre spännvidd (Skogsindustrierna, 2016b). Stora Enso (2012) producerar element 

på maximalt 2,95 x 16 meter. Enligt deras tabeller för spännvidd och tjocklek framkommer dock en maximal 

spännvidd på 7 meter för bjälklag upplagda över ett fack och det dubbla, 14 meter, för bjälklag upplagda över 2 

fack. Tjockleken för bjälklagen varierar beroende på spännvidd och brandklass. Martinsons tillverkar 

bjälklagselement med en fri spännvidd av 6,9 meter över ett fack och 6 meter över två fack. Bjälklagsskivor har 

en tjocklek på 130–300 mm (Martinsons, 2018).  

 

Väggar 
Väggar av KL-trä kan bestå av ett stort element eller sättas samman av flera mindre menar Skogsindustrierna 

(2017). De kan verka som bärande delar i byggnadens stomme då de har hög bärförmåga eller som icke bärande 

innerväggar. Önskas en högre styvhet kan väggarna förstärkas med reglar.  Stora Enso producerar väggelement 

med en maximal höjd på 2,95 meter (Stora Enso, 2015). Martinsons (2018) tillverkar även de KL-träelement för 

väggar. Väggar av KL-trä kan nå höjder på upp till 4 meter, men en höjd på 3 meter rekommenderas. Martinsons 

rekommenderar en maximal vägghöjd på 3 meter. Med Martinsons KL-träelement är det möjligt att bygga 

flerbostadshus upp till 8 våningar höga. De rekommenderade tjocklekarna för Martinsons olika element i KL-

trä är för ytterväggar och lägenhetsskiljande väggar 120–140 mm och för bärande innerväggar 140–170 mm.  

3.5.3 Limträ 
Hållfasthet  
Hållfastheten för konstruktionsvirke bestäms av det svagaste snittet, till exempel vid en kvist eller fingerskarv, 

och skillnaden i hållfastheten mellan olika brädor i samma konstruktion kan variera. Det som gör limträ starkare 

och styvare än andra konstruktionselement är lamelleringseffekten. Då limträ är uppbyggt av flera brädor så är 

risken liten att dess svaga punkter hamnar i samma snitt. Deformeringar som försämrar hållfastheten på flera 

lameller i samma snitt utgör en mycket liten risk. Därför går det att räkna med en något högre hållfasthet hos 

limträt än hos det ingående virket. (Johansson, 2013) 

 

Flexibelt material som ger möjlighet till frihet i form och förändring 
Att arbeta med limträ ger enligt Skogsindustrierna (2016a) stora möjligheter att variera geometrin på 

konstruktionen och form på tvärsnitt. Det som sätter gränserna för limträelementens utformning är praktiska 

förhållanden som transporter, tillverkarens lokaler och maskinuthyrning. Tvärsnittsformen för limträ är oftast 
Figur 3.1: KL-träyta. Foto: Erika Haraldsson 
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rektangulär men det är möjligt att även göra i andra former så som I, T och L-tvärsnitt. De krökta elementen 

används vanligen till ram och bågkonstruktioner, men de kan även utföras till krökta balkar. 

Spännvidd 

Enligt Skogsindustrierna (2016a) kan raka limträbalkar i takkonstruktioner nå spännvidder på upp till 30 meter. 

Dimensionerna på limträbalkarna beror på spännvidden och kan beräknas med överslagsräkning. Balkens 

tvärsnittshöjd beror på spännvidden (L), L/17, och avståndet mellan balkarna är ca 6 meter. Skogsindustrierna 

(2016b) använder även andra ingångsdata som resulterar i en maximal spännvidd för raka takbalkar på 24 meter 

med balkhöjden L/14. Balkar som är fritt upplagda och har spännvidder på 10–12 meter kan få problem med 

nedböjning. För att minska nedböjningen kan en överhöjning på ungefär 200 mm göras under tillverkningen. 

Överhöjning innebär att balkens höjd ökar på ovansidan av balken där nedböjningen är som störst. Överhöjning 

görs normalt inte för kontinuerliga balkar som är upplagda över flera fack. (Skogsindustrierna, 2016a)  

Moelven erbjuder ett pelar-/balksystem utfört av limträbalkar och -pelare med kassettbjälklag i LVL och limträ 

kallat Trä8. Den maximala fria spännvidden för systemet är 8 meter och passar enligt Moelven både för kontor 

och bostäder från två våningar och uppåt. Den högsta byggnaden utförd med systemet är Mjösjötornet på 18 

våningar (Moelven, u.å). 

3.5.4 Ribb-bjälklag 
Enligt Stora Enso (2018) är en kombination av KL-trä och limträbalkar, ett så kallat hålbjälklag eller 

kassettbjälklag, en fördel då det ger längre spännvidd och har en lägre egentyngd. Det ger också en lägre 

materialåtgång då tjockleken på KL-träbjälklaget kan hållas nere på grund av de bärande limträbalkarna i 

elementet. Elementen kan produceras i bredder mellan 0,8 och 2,45 meter och nå spännvidder på upp till 12 

meter. Dock ger en längre spännvidd en högre bjälklagskonstruktion. En av fördelarna med ribb-bjälklaget är 

att det skapar möjligheten att använda sig av en tunnare KL-träskiva och hålrummet mellan limträbalkarna kan 

då användas till ljud- och brandisolering. 

Stora Enso (u.å.) tillverkar även ett ribb-bjälklag utfört i LVL. LVL är uppbyggt av hoplimmade träfaner. Både 

plattan och balkarna består av LVL. Spännvidden för bjälklag av LVL är jämförbar med ribb-bjälklaget av KL-

trä och limträ.  

3.6 Arkitektonisk uttryck 
Städerna växer och kommer längre bort från naturen. Det blir då viktigt att skapa stadsmiljöer där naturliga 

uttryck får ta plats både i material och form (Moelven, u.å.). Idag är en högre byggnad med träfasad och 

konstruktion en ovanlig syn. Enligt Höglund (2016) har Strandparken sedan den byggdes i Sundbyberg besökts 

av besökare från över 150 länder och varit en föregångare för senare byggda trähus, vilket styrker denna teori. 

Alfvén (2016) är docent i pediatrik och skriver om hur stadens arkitektur påverkar människans hälsa. Alfvén 

uttrycker arkitektur som en konstform som tar del i människors vardag. Stadens gator och torg har viss inverkan 

på människors mentala hälsa och sociala relationer. Staden kan vara en plats för mänskliga möten, 

skönhetsupplevelser och trivsel, men också en miljö där känslor som främlingskap, stress och tristess upplevs. 

Det finns ett behov hos människor att se variation istället för monotoni, vilket till exempel kan utspela sig i 

personliga uttryck i fasader. En miljö som är rik på variation i form och färg väcker ofta nyfikenhet och 

skönhetsupplevelser vilket främjar hälsa och livskänsla. Stadens utformning idag utsätter i allmänhet människor 

för mycket stress. En tredjedel av Sveriges befolkning lider av kronisk stress, ångest och fobier, vilket 

stadsmiljön till viss del är ansvarig för. Den miljö som påverkar människan negativt utspelar sig som monoton, 

fyrkantig och färglös. Funktionalismen är starkt kopplad till dessa stildrag. Då utomhusmiljön är en plats där 

människan spenderar mycket tid och umgås är den viktig för den mentala hälsan. De krav på stadsmiljön som 

kan påverka upplevelsen är till exempel hur husens fasader upplevs, om portar anses vara vackra och 

välkomnande och vilket uttryck som fönsteromfattningar ger. 

3.6.1 Ytskikt 
Idag är det även ovanligt med synligt trä i byggnader, då lagar och krav kring en byggnads- och ett materials 

funktion är höga. Samtidigt är det när träet är just synligt som vi drar störst nytta av dess egenskaper (Erneholt, 

personlig kommunikation, 2019-04-11). 

Då kraven i BBR är materialneutrala uppstår det diskussion när dessa appliceras på materialet trä. Trä är ett 

brännbart material, vilket gör att brandkravet på ytskiktet inte uppfylls vid synligt obehandlat trä. Ett 

arkitektoniskt val är att behålla träets yta synligt för dess estetiska tilltal. Aktörer på marknaden erbjuder 

brandbehandlat trä som ska uppfylla de brandtekniska kraven för ytskikten, vilket även fungerar i kombination 

med ett automatiskt sprinklersystem för högre byggnader (Skogsindustrierna, 2017). 

Fasad 
En synlig träfasad smälter naturligt in i omgivningen. 

Variationer av träfasader finns vad det gäller träslag, färg och 

form. Förutom träfasader kan en trästomme kläs i andra 

fasadmaterial. Puts och tegel är två exempel på andra material 

som kan kombineras med en trästomme. I kombination med 

puts eller murad fasad krävs att fasaden är ventilerad med en 

luftspalt innanför fasadmaterialet (Träguiden, 2003). 

Cederträ finns som både stående och liggande fasadpanel. 

Cederträ används ofta till att synliggöra vissa delar av huset 

men kan även användas till hela byggnaden. Cederträets 

färgskala går i naturligt bruna, gula och röda nyanser men blir 

utan behandling grått med tiden. Även cederträspån (plattor) 

passar bra till att klä in både tak och väggar med. 

Cederspånens form ger ett spännande uttryck (Moelven, u å). 

Stående träpanel i furu kan bestå av värmebehandlad furu 

som har fått egenskaper i form av bra rötskydd och 

formstabilitet. Fasaden har en rödbrun färg som kommer från 

oljebehandling där pigmentet förstärker den naturliga färgen 

på träet. Oljebehandlingen motverkar mögelpåväxt 

(Moelven, u å).   

3.6.2 Form 
Crocetti (2017) påstår att när det kommer till böjda konstruktioner är trä ett billigt material, i förhållande till 

övriga. Det kräver inga gjutformar och krökta balkar kan fås till i stort sett samma pris som raka balkar. Det 

finns även möjlighet att få dragna konstruktioner väldigt smala, som samtidigt har en viss styvhet för att ta hand 

om vindlast. Även KL-trä är enkelt att anpassa efter varierande former då det är prefabricerat och sågas på fabrik 

med millimeterprecision.  

Att arbeta med limträ ger stora möjligheter att variera geometrin på konstruktionen och formen på tvärsnitt. De 

krökta elementen används vanligen till ram- och bågkonstruktioner, men de kan även utföras till krökta balkar. 

(Skogsindustrierna, 2016a)  

Figur 3.3: Fasad av cederträspån. Källa: Pixabay 

Figur 3.4: Värmebehandlad furupanel. Källa: 

Moelven 
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3.7 Regler gällande bostadsbyggande 
Det finns en mängd olika standarder och lagar som ska följas vid uppförandet av en byggnad. I följande kapitel 

redovisas de som är relevanta för projektet. 

3.7.1 Brand 
Vid projekteringen av ett flerbostadshus är det viktigt att säkerställa brandsäkerheten. Trä är lika brandbeständigt 

som andra byggmaterial om det hanteras på rätt sätt. En byggnad ska följa kraven på brandskydd som redovisas 

i BBR, som är baserade utifrån de regler som finns i Plan och Bygglagen [PBL] samt Plan och byggförordning 

[PBF]. 

 

För att kunna dimensionera rätt brandskydd tilldelas byggnader en byggnadsklass och en eller flera 

verksamhetsklasser. Utifrån BBR (2011) tilldelas byggnader byggnadsklass utifrån byggnadens skyddsbehov, 

där skyddsbehovet bestäms med hänsyn till troliga brandförlopp, potentiella konsekvenser vid en brand och 

byggnadens komplexitet. Flerbostadshus som är mellan 3 till 16 våningsplan tilldelas byggnadsklassen Br1, där 

indelningen görs efter antal våningsplan, och avser ett stort skyddsbehov.  

 

Utrymmen i en byggnad delas in i verksamhetsklasser utefter vad utrymmet kommer att användas till. Vilken 

verksamhetsklass ett utrymme tillhör bestäms av: 

• Om personer kan förväntas ha kännedom om byggnaden 

• Om personer kan förväntas vara vakna 

• Om personer kan förväntas utrymma på egen hand 

• Om det finns stor risk för brand 

(Boverket, 2017a) 
 

Aktuella verksamhetsklasser för ett flerbostadshus med lokaler i bottenplan är:  

Verksamhetsklass 1, “Verksamhetsklass 1 omfattar utrymmen där personer förväntas vara vakna, har god 

lokalkännedom, och har förutsättningar att sätta sig själv i säkerhet.” (BBR,2011. 5.21).  

Verksamhetsklassen 2B “Lokaler där personer förväntas vara vakna, har förutsättningar att sätta sig själv i 

säkerhet, men inte kan förväntas ha god lokalkännedom. Lokaler med fler än 150 personer och alkoholservering 

som normalt kan anses vara 2B (ringa alkoholservering) exempelvis restauranger”. (BBR, 2011. 5.21) 

Verksamhetsklassen 3A, “Bostadslägenheter, småhus, trygghetsboenden, seniorboenden och fritidshus där 

personer har god lokalkännedom, har förutsättningar att sätta sig själv i säkerhet, men inte alltid kan förväntas 

vara vakna”. (BBR, 2011. 5.21) 

 

Brandklass på material, beklädnader och ytskikt 
Klassificeringssystemet för material omfattar klasserna A1, A2, B, C, D, E och F där A1 är den högsta klassen 

och F är oklassificerad. Det finns tilläggsklasser som avser rökutveckling och brinnande droppar. (BBR, 2011, 

5:231) Klass B är den högsta klassen brännbara material kan uppnå och klass D motsvarar egenskaperna hos en 

obehandlad träyta. Högre brandkrav kan nås genom att komplettera träkonstruktionen med gips (Träguiden, 

2017). För ytskikt i byggnadsklass Br1 krävs brandklass B på takytor och brandklass C på väggar (BBR, 

2011,5:521). Väggar och tak i utrymningsvägar ska utformas så att brandens utveckling i lokalen inte främjas 

av ytskikt i tak och väggar. För utrymningsvägar i klass Br1 ska takytor lägst ha brandteknisk klass B-s1, d0 och 

väggytor C-s2, d0 (BBR, 2011, 5:522).  Enligt KL-trähandboken (Skogsindustrierna, 2017) uppnås kraven med 

trä som är brandskyddat. Brandklass för olika ytskikt visas i tabell 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt BBR (2011) ska ytterväggar i byggnadsklass Br1 begränsa brandspridning längs fasaden och i 

ytterväggen, ha en avskiljande funktion mellan brandceller samt begränsa risken för nedfallande delar. För att 

förhindra brandspridning längs fasad rekommenderar BBR ett ytskikt av obrännbart material, klass A, som 

fasadmaterial. För byggnader med 2–8 våningar är det möjligt att använda ett brännbart fasadmaterial om 

byggnaden förses med sprinklers samtidigt som bottenvåningen är klädd med materialklass A eller om det 

brännbara materialet endast täcker en begränsad del av byggnaden. För byggnader högre än 8 våningar är en 

annan yttervägg än yttervägg i klass A2-s1,d godkänd om den klarar provning för SP Fire 105. 

 

Enligt Boström och Östman (2014) kan träbaserade skivor och beklädnader uppfylla de brandklasser som krävs 

för ytskikt i ett flerbostadshus vilket redovisas i ett resultat av en fullskalig undersökning vid Sveriges tekniska 

forskningsinstitut. Studien visar att träskivor och beklädnader uppnår kraven utifrån sin tjocklek och inte kräver 

några extra skikt eller behandlingar. 

 

Utrymningsvägar 
Brandskyddade trapphus krävs inte i byggnader på upp till 8 våningar om alla lokaler och bostäder har tillgång 

till två utrymningsvägar enligt Boverket (2018). Om byggnaden är lägre än 23 våningar kan fönster och balkong 

användas som alternativ utrymningsväg i kombination med räddningstjänstens stegutrustning. Det räcker då 

med ett icke brandskyddat trapphus. I flerbostadshus som är högre än 8 våningar får ett Tr2-trapphus fungera 

som enda utrymningsvägen.  

 

Brandteknisk dimensionering 
En brandteknisk klass styr hur en byggnadsdel ska klara av brandtekniska funktioner som bärförmåga (R), 

integritet (E) och isolering (I). Dessa beteckningar följs av ett tidskrav som bestämmer hur länge dessa funktioner 

ska uppfyllas (Träguiden, 2017).  Vilken brandteknisk klass en byggnadsdel har styrs av byggnadsklassen. 

Lägenheter i ett flerbostadshus i byggnadsklass Br1 ska delas in i brandceller och som ska avskiljas med en 

konstruktion av brandteknisk klass EI60 (BBR, 2011). Utrymningsvägar och samlingslokaler i verksamhetsklass 

2B utförs som egna brandceller (BBR, 2011). 

  

Huvudklass Rökklass Droppklass Krav enligt Figra 
(W/s) 

Exempel på 
produkter Obränn-

barhet 
SBI Liten 

låga 

A1 - - x   - - Sten, glas, stål 

A2 s1, s2 eller s3 
d0, d1 eller 
d2 x x -   

Gipsskivor (tunt 
papper), mineralull 

B s1, s2 eller s3 
d0, d1 eller 
d2 - x x   

Gipsskivor (tjockt 
papper), 
brandskyddat trä 

C s1, s2 eller s3 
d0, d1 eller 
d2 - x x   

Tapet på gipsskiva, 
brandskyddat trä 

D s1, s2 eller s3 
d0, d1 eller 
d2 - 

x 

x   
Trä, KL-trä och 
träbaserade skivor 

E - d2 - - x   Vissa syntetmaterial 

F - - - - -   
Ingen brandklass 
bestämd 

Tabell 3.1: Brandklasser för ytskikt med värden tagna från Svenskt Trä. Källa: Erika Haraldsson 
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3.7.2 Buller och akustik 
I flerbostadshus finns det krav på ljud både utifrån - genom ytterväggar och tak - samt inifrån byggnaden och 

intilliggande lokaler och lägenheter. Alla utrymmen i byggnaden ska uppnå de krav som anges i BBR. De 

minimikrav som finns för bostäder är angivna i BBR och motsvarar ljudklass C, som är den lägsta tillåtna 

ljudklassen (Boverket, 2017b). Definitionen på tyst sida uppfylls om den maximala ljudnivån är 70 dBA eller 

om den dygnsekvivalenta ljudnivån är lägre än 45dBA (Boverket, 2008).  

3.7.3 Bostadsutformning 
När det gäller utformningen av en bostad finns det många aspekter att ta hänsyn till. Utformningen av en bostad 

styrs av de regler som finns i PBL, PBF och BBR. Enligt 8 kap. §1 Plan och bygglagen ska en byggnad ha god 

färg-, form- och materialverkan och vara lämplig för sitt ändamål. 

3.7.4 Dagsljus och solljus 
Byggnader ska utformas så att ingen risk för skador eller olägenheter för människors hälsa uppstår och därför 

ska så goda ljusförhållanden som möjligt uppnås. Rum där personer vistas mer än tillfälligt ska ha bra tillgång 

till direkt dagsljus. Något rum i bostaden där personer vistas mer än tillfälligt ska ha tillgång till direkt solljus. 

(BBR, 2011, 6:3).  

3.7.5 Ventilation 
Rum där personer vistas mer än tillfälligt ska enligt BBR (2011) ha en god luftkvalitet. Föroreningar i en sådan 

mängd som påverkar hälsan får inte finnas i luften. Rum för samvaro och vila ska förses med tilluft. Kök och 

hygienrum har lägre krav på luftkvalitén och därför tas frånluften här ifrån. Vädring eller forcerad ventilation 

ska kunna ske i rum för sömn och vila, matlagning samt rum för personlig hygien. Vädring ska kunna ske genom 

ett öppningsbart fönster eller en vädringslucka och ska kunna öppnas mot det fria eller inglasad balkong/uteplats 

som har öppningsbart fönster.  

3.7.6 Funktioner i bostaden 
I BBR (2011) anges de krav på funktioner som måste uppfyllas i en bostad. I varje bostad måste det minst finnas 

ett rum för personlig hygien. Det ska finnas ett rum eller en möjlighet till att skilja av en del av rum för daglig 

samvaro, sömn och vila samt matlagning. I närhet av rummet för matlagning ska det även finnas plats för 

måltider. I entrén till bostaden ska det finnas plats för förvaring av ytterkläder. Lämpliga mått för inredning och 

utrustning är utförda efter Svensk Standard, SS 91 42 21. (BBR, 2011, 3:22).  

 

Utifrån Boverket (2019) fårbostäder med en area under 35 kvm, får funktioner för sömn och vila överlappa 

funktionen för daglig samvaro. Dessa funktioner får också finnas i samma rum som funktioner för matlagning 

utan möjlighet att skiljas av. Det krävs också mindre utrymme för förvaring och matlagning. De mått som gäller 

för förvaring och matlagning för bostäder på mindre än 35 kvm hittas i BBR 3:224 (2011). Det är tillräckligt 

med ett bord där det finns utrymme att både äta och arbeta om det inte finns plats för både matbord och skrivbord. 

Funktion för samvaro och sömn kräver endast bäddsoffa, soffbord och plats för fåtölj eller rullstol. (Boverket, 

2019). 

3.7.7 Tillgänglighet 
Byggnaden ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga enligt 

8 kap. 1 § Plan- och bygglagen. Enligt 3 kap. 3 § plan- och byggförordningen ska en byggnad som ska vara 

tillgänglig vara försedd med en eller flera hissar eller annan lyftanordning. Hissar är inte ett krav i en bostad om 

byggnaden inte är högre än 3 våningar, men det ska finnas utrymme för att installera en hiss. Bostäder ska 

tillgänglighetsanpassas enligt SS 91 42 22 och SS 91 42 21, vilka uppfyller kraven från PBL.  

3.7.8 Bostadskomplement 
Inom 25 meters gångavstånd från entrén till bostadshuset ska det finnas låsbara förvaringsutrymmen för 

säsongsutrustning utformade efter Svensk Standard, SS 91 42 21. Om det inte finns utrymme för tvätt- och 

torkmaskin i bostaden ska även en gemensam tvättstuga finnas inom 25 meters avstånd från entrén. Även 

cykelförvaring, postboxar, förvaring för barnvagnar och rullstolar ska finnas i närheten av entrén (BBR, 2011, 

3:23).  Utrymme för avfallshantering ska finnas i anslutning till byggnaden och avståndet bör inte överstiga 50 

meter från entrén för flerbostadshus. Även avfallsutrymmen ska vara tillgängliga (BBR, 2011, 3:442).  

  



 

8 

 

4. Genomförande 

4.1 Litteraturstudie 
För att ta reda på möjlig spännvidd och höjd för konstruktionen har en fördjupning gjorts om de typer av 

konstruktioner som finns på marknaden idag. De olika typerna är jämförda utifrån möjlig spännvidd samt 

byggnadshöjd. Litteraturstudien omfattar även de regler och standarder som finns kring bostadsbyggande. 

Studien har undersökt och fördjupat sig i träets egenskaper som byggmaterial och hur trä fungerar i förhållande 

till kraven som ställs i lagar. 

4.2 Kontaktat företag 
Företag som producerar träelement för bärande stommar har kontaktats via mail. Från företagen skickades 

information kring hur deras produkter fungerar samt vilka dimensioner som tillverkas. Företagen kontaktades 

för att få en uppfattning om vad som är möjligt i praktiken utifrån de material som finns att tillgå för att inte 

endast utgå från generella råd från handböcker. 

4.3 Val av plats för gestaltningsförslaget 
För att ta fram ett gestaltningsförslag i denna studie har en plats valts. Vid val av plats har utgångspunkten varit 

en plats som passar ett trähus. Till en början undersöktes Brunnberg och Forsheds pågående projekt för att se 

om dessa platser var lämpliga att uppföra en träbyggnad på. Till en början valdes en plats i Nockeby då den var 

belägen på en lugn plats med närhet till naturen. Tanken var att ett trähus skulle smälta in på platsen med skogen 

i bakgrunden, samtidigt som den vid en stor trafikerad väg hade fått möjligheten att synas. Efter konsultation 

beslutades en annan plats. Platsen i Nockeby valdes bort på grund av den höga ljudnivån från vägen samt att en 

mer utmanande miljö önskades, med fler omkringliggande byggnader att förhålla sig till. 

 

Sökandet efter lämplig plats fortskred genom granskning av Stockholms stads utvecklingsområden och 

pågående bostadsprojekt. Syftet var att hitta en centralare plats vilket gav en större utmaning i gestaltning i 

anknytning till omkringliggande bebyggelse. Ett besök gjordes på Kulturhusets modell över Stockholms 

innerstad (Figur 4.1) vilket gav en helhetssyn över staden och vart projekten var placerade. I modellen fanns 

pågående projekt i Stockholm utmärkta i modellen, vilket underlättade en jämförelse mellan dessa.  

 

 
              Figur 4.1: Foto taget över Rosenlundsparken i Kulturhusets modell. Foto: Erika Haraldsson 

 

De aspekter som prioriterats vid val av plats för byggnaden är:  

 

Centralt område i behov av ett lyft 

En byggnad i trä, framför allt med en träfasad, kan bidra med en variation till området och de en naturlig och 

livlig känsla. En fördel med en central plats är att många då ges möjlighet att ta del av arkitekturen. 

 

Fristående byggnad  

En fristående byggnad ger större möjlighet till att ta ut de arkitektoniska svängarna. Då trä ger möjlighet till 

annorlunda former vilket gav projektet en grundtanke att utföra en byggnad som sticker ut från de 

omkringliggande i form och färg. 

 

Markförhållanden 

Sämre markförhållanden, som till exempel lera, kräver ofta omfattande markarbeten för att uppnå en stabil 

grundläggning. Träbyggnader har en lättare egenvikt vilket gör markarbeten mindre omfattande vilket resulterar 

i det kan vara gynnsamt att uppföra en träbyggnad vid sämre markförhållanden till skillnad från tyngre 

konstruktionsmaterial. Att minska markarbetet är en fördel i innerstaden då markarbeten har en tendens att ge 

upphov till höga bullernivåer och störningar under byggtiden.  

 

Bullernivå under byggtiden 

Bullernivåer vid byggnationer tenderar att bli höga under byggtiden och överskrider ofta de riktvärden som finns 

(Stockholms Stad, 2018). Trä är ett material som ger upphov till en lägre bullernivå under byggtiden än till 

exempel betong och stål då konstruktionen monteras ihop med skruvar. Att bygga med trästomme i innerstaden 

är därför ett bra alternativ som minskar störningarna för de som bor och arbetar i området. 

 

Kortare byggtid 

Att bygga i trästomme är tidsbesparande då den endast behöver skruvas ihop. Inga torktider eller svetsande krävs 

(Erneholt, personlig kommunikation, 2019-04-11). Att bygga med trä är en fördel i innerstaden då det minskar 

störningar för omgivningen, både vad gäller påverkan på trafiken och den tid som omgivningen utsätts för buller. 

4.4 Platsanalys 
Den plats som valdes ut för analyserades närmare var 

Rosenlundsparken på Södermalm. Då platsen har en viktig 

roll i gestaltningen gjordes en platsanalys, syftet var att se 

om uppförandet av en träbyggnad passar för platsen. För att 

skapa en korrekt bild av platsen gjordes ett platsbesök. 

Under platsbesöket kartlades området och dess omgivning. 

De omgivande byggnadernas höjd och exteriör samt 

funktion dokumenterades. Närheten till och utbudet av 

kommunikationer och offentlig- och kommersiell service 

kartlades. Då området är planerat för bebyggelse finns en 

planbeskrivning hos Stadsbyggnadskontoret som legat till 

grund för analysen. Tekniska detaljer, som buller och 

geotekniska förhållanden, är tagna från planbeskrivningen.  

 

Rosenlundsparken är belägen på Södermalm i Stockholm 

mellan Magnus Ladulåsgatan i norr och Hallandsgatan i 

söder. Platsen ingår i ett planförslag för området som 

omfattar ca 225 bostäder i flerbostadshus och en förskola 

med sex avdelningar i Rosenlundsparken. Tillsammans 

med planförslaget finns även ett parkförslag som redovisar 

att den västra delen av parkområdet ska rustas upp. Den befintliga förskolan som ligger i den västra delen av 

parken kommer att rivas och flyttas till det nya kvarteret. (Stadsbyggnadskontoret, 2013). Sikten mot byggnaden 

är fri från Åsögatan och byggnaden syns även från den västra delen av parken och från Magnus Ladulåsgatan 

genom kvarteret Ögonmåttet.  

Figur 4.2: Sikt från Åsögatan mot platsen där byggnaden 

ska stå. Foto: Erika Haraldsson 
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4.4.1 Park och natur 
Rosenlundsparken är en del av ett parkstråk som sträcker sig mellan Vitabergsparken och Tantolunden, och 

begränsas av Ringvägen i öst och Götgatan i väst. Med sitt stora utbud av aktiviteter vänder sig Parken till många 

målgrupper. Parken har välbesökt parklek, lek- och gräsytor. I parken finns även en basketplan. Det sträcker sig 

ett väl använt promenadstråk mellan parkens östra- och västra sida. Parkens mest använda stråk är förlängningen 

av Swedenborgsgatan med gång- och cykelbana genom parken på fastighetens östra sida. Längs parkens södra 

sida går en bussgata och cykelbana, samt ett stråk som binder ihop Rosenlundsparken med Ringvägen. 

(Stadsbyggnadskontoret, 2014a) 

  
Figur 4.3 och 4.4: Rosenlundsparken. Foto: Erika Haraldsson och Elin Holmstjerna 

4.4.2 Befintlig bebyggelse 
Området kring den nya bebyggelsen kännetecknas av storskaliga bostadshus med i huvudsak betong som 

fasadmaterial. Kvarteren Ögonmåttet och Linjalen som ligger norr om planområdet är bostadshus på 6–7 

våningar byggda under åren 1968–1969. Dessa kvarter ger ett grått och stelt intryck då flera av byggnaderna 

har bleka betongfasader. Även kvarteret Alnmåttet som avgränsar parken väster ut byggdes under samma år. 

Kvarteren som ligger närmast fastigheten är till stor del slutna mot gator och stråk med få entréer och 

butikslokaler. Norr om Magnus Ladulåsgatan ligger Södra stationsområdet som byggdes under 1980-talet. 

Södra stationsområdet har något mer detaljerat utseende med sin postmodernistiska arkitektur. Längs 

Hallandsgatan, söder om Rosenlundsparken, ligger byggnader från 1920-talet i varierande kulörer. 

(Stadsbyggnadskontoret, 2013) 

 

 
Figur 4.6: Det nya kvarteret Verktummen öster om fastigheten.  

Foto: Elin Holmstjerna. 

 

4.4.3 Geotekniska förhållanden 
Området som ska bebyggas utgörs av parkmark som i den norra delen består av lera men övergår i berg och mer 

kuperad terräng söderut mot kvarteren Verktummen och Alnmåttet. Förhållandena medför att en del åtgärder 

kommer att behöva göras för att stabilisera marken (Galbraith & Persson 2013). 

4.4.4 Buller och störningar 
Tre av fastighetens sidor gränsar till befintliga och nybyggda bostadshus och den fjärde mot den befintliga 

parken. I området finns i nuläget inga gator som angränsar till byggnaden, men en gata kommer att anläggas på 

byggnadens norra sida. För bostäderna inom planområdet gäller att ekvivalent ljudnivån får högst vara 55dBA 

utanför fönster för minst hälften av sovrummen. Balkongerna får utsättas för en ekvivalent ljudnivå på högst 55 

dBA och maximal ljudnivå på 70dBA vilket uppfylls då bullernivån vid fasaderna inte kommer att överstiga 

kravet. Sovrummen ska utföras så att den ekvivalenta ljudnivån inte överstiger 30 dBA och maximal ljudnivå 

inte överstiger 45dBA mellan tiderna 22–06. (Stadsbyggnadskontoret, 2013)  

4.4.5 Trafik 
Enligt planbeskrivningen visar den senaste mätningen, gjord år 2004, att Magnus Ladulåsgatan har ett flöde av 

6000 fordon/dygn på vardagar och hade då inte förändrats sedan år 1994. Det har dock antagits i 

planbeskrivningen att biltrafiken ökat något till år 2013, då denna skrevs, till ca 7000 fordon/dygn. En mätning 

av trafiken på Swedenborgsgatan visar ett flöde på 2000 fordon/dygn. Den högsta tillåtna hastigheten på dessa 

gator är 30 km/h. Gång- och cykelbanan i Swedenborgsgatans förlängning kommer att förstärkas. Den nya gatan 

ska anläggas norr om byggnaden och angränsar till byggnadens baksida och namnges Bjälbogatan. 

(Stadsbyggnadskontoret, 2013) 

 

 
Figur 4.7: Gatusektion över den förstärkta gång- och cykelbanan. Källa: Elin Holmstjerna. 

Figur 4.5: Kvarteret Linjalen till öster om 

fastigheten. Foto: Elin Holmstjerna 
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4.4.6 Kommunikationer 
Kring byggnaden finns närhet till varierad 

kollektivtrafik. Pendeltågsstationen Stockholm 

södra ligger ca 250 meter bort. Magnus 

Ladulåsgatan trafikeras av 3 olika busslinjer 

varav en av dessa linjer har busshållplatser på 

parkens södra och västra sida. Till 

Medborgarplatsens tunnelbanestation är det 

650 meter och till Skanstulls tunnelbanestation 

är det 850 meter. Båda dessa 

tunnelbanestationer trafikeras av tunnelbanans 

gröna linje. Närmaste tunnelbanestation som 

trafikeras av tunnelbanans röda linje är 

Mariatorget, 550 meter bort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4.9: Kollektivtrafik kring fastigheten. Källa: Erika Haraldsson 

4.4.7 Offentlig service 
Den offentliga servicen i området är god då platsen ligger centralt på Södermalm. Väster om kvarteret Alnmåttet 

ligger Rosenlunds sjukhus och på andra sidan Ringvägen bortanför parkens västra ände ligger Södersjukhuset, 

båda inom gångavstånd. I områdets närhet finns i dagsläget ett stort utbud av förskolor, bland annat en i östra 

delen av parken och två i kvarter Alnmåttet. Enligt planbeskrivningen (Stadsbyggnadskontoret, 2013) är det 

även planerat för två förskolor i det nya kvarteret. Kring området finns flertalet friskolor och kommunala skolor 

för låg- till högstadieklass samt förskoleklass. 

4.4.8 Kommersiell service 
Utbudet av butiker och restauranger är stort på Södermalm och finns inom gångavstånd från fastigheten. På 

gångavstånd ligger även gallerian Skrapan som rymmer butiker och restauranger. Närmare fastigheten finns det 

ett spritt utbud av verksamheter i form av bland annat pizzerior, tatuerare och frisörer. Kvarteren närmast 

fastigheten och kring parken omfattas av flerbostadshus som saknar verksamheter i bottenvåningen. I det 

nybyggda kvarteret till vänster om fastigheten planeras det för lokaler i bottenvåningen. 

 

 
Figur 4.10: Kommersiell service i området kring fastigheten. Källa: Erika Haraldsson 

 

4.4.9 Parkering 
Det är planerat för 0,5 parkeringsplatser per lägenhet för bilar. Det resulterar i ett behov av 100 platser i 

planområdet. 60 av dessa platser kommer att rymmas i ett nytt garage under kvarterets suterrängdel. Resterande 

40 platser nyttjas i det befintliga garaget i kvarteret Linjalen (Stadsbyggnadskontoret, 2013).   

4.5 Detaljplan 
Detaljplanen för fastigheten anger att ny bebyggelse ska ha en kontrast till områdets befintliga karaktär eller 

samspela med denna. Ny bebyggelse ska även bidra med en attraktiv helhet i form av hög arkitektonisk kvalitet. 

Enligt detaljplan är den totala plushöjden för byggnaden 55 meter över nollplanet och byggnadshöjden är 52 

meter. Plushöjden på det omgivande torget är 20 meter vilket betyder att byggnadens maximala höjd från 

marknivå, det omgivande torget, är 35 meter. Byggnadens översta våning ska vara indragen från fasad minst 2,5 

meter och får inte ta upp mer än 40 procent av våningens totala area. Taket ska vara klätt med sedum. Balkonger 

ska ha en fri höjd på 5 meter ner till marken och får skjuta ut 0,5 meter över torg och parkmark. 

(Stadsbyggnadskontoret, 2014b) Storleken på fastigheten mättes med hjälp av kartunderlag tillhandahållna av 

Brunnberg och Forshed, och mäter 37x13 meter. 

 

 

 

Figur 4.8: Bussgata och kvarter söder om Rosenlundsparken. Foto: 

Erika Haraldsson 
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4.6 Solstudie 
För att undersöka hur byggnaden förhåller sig till solljuset har en solstudie gjorts i ArchiCAD där volymer av 

de angränsande byggnaderna till Stubben har byggts upp. Syftet med solstudien var att se hur byggnaderna i 

området skuggar varandra. Detaljplanen tillåter en byggnadshöjd på 32 meter inklusive en indragen våning vilket 

möjliggör en byggnad med 10 våningar. En jämförelse görs mellan en höjd på 9 och 10 våningar utifrån hur stor 

inverkan som byggnadens våningshöjd har på skuggningen av området. Dimensionerna för områdets byggnader 

är hämtad från planbeskrivningen för Rosenlundsparken och deras placering är hämtad från en baskarta i dwg 

format erhållen från Brunnberg och Forshed. Inställningarna till solljuset har ställts in i ArchiCADs 3D 

projection settings. Höjd (grader) och väderstreck (grader) har lästs ut från SMHI:s Solbanediagram (SMHI, 

2017) för Stockholm. Studien visar solens bana vid sommarsolstånd på utvalda tider. Solstudien visar att alla 

lägenheter får in direkt solljus vid minst ett tillfälle om dagen. Det blev även tydligt att skillnaden mellan 10 och 

9 våningar har en viss påverkan på ljusinsläppet i byggnaderna till väster och öster. 

Figur 4.11: Solstudie över befintliga och planerade byggnader. Källa: Elin Holmstjerna 

4.7 Volymstudie 
En volymstudie har gjorts för att säkerhetsställa att byggnadens volym inte stör det befintliga stadsrummet. 

Under ett platsbesök analyserades de kringliggande byggnadernas höjder. Höjden på byggnaden bestäms efter 

ett flertal faktorer som angiven byggnadshöjd i detaljplan, vindlast, bjälklagstjocklek samt kringliggande 

byggnaders utformning och höjd. I ett område med varierande färgsättning och stil är den gemensamma 

nämnaren höjden på byggnaderna, som ligger mellan 6–8 våningar. Att byggnaden ska uppföras i 10 våningar 

inklusive en indragen våning upplevs inte gå i linje med den övriga bebyggelsen. På en redan liten yta är en 10-

våningsbyggnad storskalig. Studien har uppmärksammat att ett flertal berörda från föreningar i området har 

uttryckt en oro i ett granskningsutlåtande att byggnaden ska bli för stor och upplevas intryckt 

(Stadsbyggnadskontoret, 2014c). Volymstudien visade att en byggnad på 9 våningar upplevs ligga bättre i nivå 

med närliggande byggnader än 10 våningar. Den 9:e våningen upplevs inte vara störande då den är indragen. 

Eftersom en trästommes tjocka bjälklag resulterar i en ökad totalhöjd. Det tjocka bjälklaget medför att 

byggnadens åttonde våningsplan ligger på en högre nivå än de andra byggnaderna på 8 våningar.  

Figur 4.12: Volymstudie med siktlinjer. Källa: Elin Holmstjerna. 

4.8 Utformning av byggnaden 
Visionen vid projekteringen har haft en betydande påverkan på utformningen av flerbostadshuset. I ett tidigt 

skede av projekteringen skapades en övergripande vision av hur byggnaden skulle gestaltas och vilken känsla 

som skulle uppnås både utifrån och inifrån sett. Visionen skapades genom olika metoder. Till en början söktes 

inspiration och referenser till form och material på Pinterest och från referensbyggnader, sedan gjordes mer 

detaljerade val efter den valda platsen med hänsyn till omgivningens förhållanden och detaljplanen. Vid 

inhämtning av inspiration och referensbyggnader hittades rundade byggnader i varierande trämaterial. 

Även Stadsledningskontoret (2007) har en vision, som ska uppnås till 2030, formulerad i Vision 2030 – Ett 

Stockholm i världsklass. Den innefattar en del mål som rör bostadsbyggandet och utformning och planering av 

bostäder. Visionen innehåller inte krav eller regler, men en bra utgångspunkt för att förbättra den sociala- och 

den ekologiska hållbarheten i staden och något som denna studie tagit hänsyn till. 

“I Stockholms stad finns till följd av en omfattande bostadsproduktion ett stort och brett utbud av bostäder i 

olika boende- och upplåtelseformer, storlekar och standard. Det finns allt från små till stora lägenheter, från 

hyres- och bostadsrätter till villor och radhus.” (Stadsledningskontoret, 2007, s. 8) 

“Bostäderna är byggda med hög kvalitet och med moderna, miljöanpassade och energieffektiva material. 

Bostäderna ligger blandade med arbetsplatser för att skapa en trygg och säker miljö som är levande under 

dygnets alla timmar.” (Stadsledningskontoret, 2007, s. 8) 
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4.8.1 Form på byggnaden 
För att hitta det bästa sättet att utforma byggnaden på har flera förslag på former ritats upp i ArchiCAD för att 

sedan jämföras med varandra. De tre förslagen är framtagna utifrån visionen av byggnadens form och känsla. 

Jämförelsen har delvis lagt vikt på nyckeltal för BOA och BTA, men även på byggnadens estetiska uttryck. 

Nyckeltal är intressanta för byggherren, då denne får betalt per kvadratmeter vid försäljning eller uthyrning av 

lokaler och bostäder. För kunna göra en korrekt jämförelse utifrån ytterväggarnas form har de tre förslagen 

samma storlek på trapphusen. I tabell 4.1, 4.2 och 4.3 punktas fördelar och nackdelar med de olika exemplen 

upp. 

Figur 4.13: Renderingar på framtagna exempel på form. Från vänster: exempel 1, exempel 2 och exempel 3. Källa: Erika Haraldsson 

Figur 4.14: Planlösningar för de olika exemplen. Källa: Erika Haraldsson 

Tabell 4.1: Fördelar och nackdelar med exempel 1. Källa: Erika Haraldsson & Elin Holmstjerna 

Exempel 1 

BOA 340 kvm 

BTA 439 kvm 

BOA/BTA 0,77 

Fördelar: 
• Bra utnyttjande av byggrätt - hög BOA

• Ger bra yta till balkong där fasaden vinklas

inåt

• Ger bra plats för balkong på hörnorna på

husets norra sida

• Det estetiska uttrycket motsvarar

grundvisionen

• Icke parallella väggar ger bättre ljudmiljö

Nackdelar: 
• Tills viss del svårmöblerad, till följd av

vinklarna

• Svårplanerad planlösning, det försvinner en

del kvadratmeter på grund av de sneda

vinklarna

Tabell 4.2: Fördelar och nackdelar med exempel 2. Källa: Erika Haraldsson & Elin Holmstjerna 

Exempel 2 

BOA 336 kvm 

BTA 448 kvm 

BOA/BTA 0,75 

Fördelar: 

• Räta vinklar

• Lättare att möblera

• Lättare att planera

Nackdelar: 

• Grundvisionen är inte tydlig

• Eventuell balkong på baksidan tar upp

mycket yta av BOA

• Likvärdig BOA som ex. 1

Tabell 4.3: Fördelar och nackdelar med exempel 3. Källa: Erika Haraldsson & Elin Holmstjerna 

Exempel 3 

BOA 315 kvm 

BTA 407 kvm 

BOA/BTA 0,77 

Fördelar: 

• Balkongerna ger en viss effekt av grundidén

• Lättare att möblera

• Lättare att planera

• Stor balkongyta

Nackdelar: 

• Låg BOA i förhållande till de båda andra

exemplen

• Balkongerna skymmer fasaden

• Heltäckande träräcke krävs för att få rundad

effekt

Vid undersökning av boarean för de olika förslagen är exempel 1 mest fördelaktigt. Även boarean för exempel 

2 är stor jämfört med exempel 3. En del av boarean för exempel 1 kommer att vara outnyttjad i form av sneda 

vinklar och vrår som är svårmöblerade, vilket exempel 2 och 3 kan dra nytta av som då rymmer mer yteffektiva 

lägenheter. Den andra aspekten av betydelse är det estetiska uttrycket. Utifrån den arkitektoniska idén av 

byggnaden är det exempel 1 som uppfyller visionen bäst. Utifrån nyckeltalet har exempel ett och tre något högre 

andelar BOA. 



 

13 

 

4.8.2 Trapphus 
Vidare i arbetet gjordes en jämförelse mellan två olika typer av trapphus i syfte att hitta den optimala lösningen 

för byggnaden. Jämförelsen gjordes mellan en loftgång med ett trapphus och två trapphus. Här skissades 

planlösningar fram för att på ett mer detaljerat plan kunna analysera fördelar och nackdelar med de två exemplen. 

Även i denna jämförelse har det lagts vikt vid nyckeltal och det visuella uttrycket. I tabell 4.4 och tabell 4.5 

punktas fördelar och nackdelar med de två exemplen upp. 

 

    
Figur 4.15: Renderingar över framtagna exempel. Exempel 1 till vänster och exempel 2 till höger. Källa: Erika Haraldsson 

 

 

 

 

Tabell 4.4: Fördelar och nackdelar med exempel 1. Källa: Erika Haraldsson & Elin Holmstjerna 

Exempel 1 

Trapphus 42 kvm 

BOA 345 kvm 

Fördelar:  
• Grunda lägenheter - bättre ljusinsläpp 

• Förverkligar grundidén bättre än vid loftgång 

• Tar inte upp någon fasadyta 

Nackdelar: 

• Tar upp större yta på entréplan och i källaren 

• Mer väggar kring trapphusen - mindre BOA 

• Dyrare med två hissar 
 

Tabell 4.5: Fördelar och nackdelar med exempel 2. Källa: Erika Haraldsson & Elin Holmstjerna 

Exempel 2 

Trapphus och loftgång 42 kvm 

BOA 340 kvm 

Fördelar: 

• Ger mer yta på entréplan och i källare 

• Den alternativa planlösningen ger en större 

etta och trea. 

Nackdelar: 
• Tar upp mycket fasadyta som annars kan 

användas till fönster 

• Djupa lägenheter - mörka lägenheter 

• Mindre estetiskt tilltalande utifrån sett 

 
Arean som trapphusen tar upp i de två olika exemplen är lika stor i typplanen. De två framtagna förslagen på 

planlösningar är likvärdiga i form av liknande lägenhetsstorlekar och funktioner i lägenheterna. Planlösningen 

för exempel 2 gav något jämnare areafördelning då ettan blev större och trean mer yteffektiv trots att skillnaden 

i boarea för de två exemplen endast är 5 kvadratmeter. En nackdel med loftgången är att den ger djupa lägenheter 

då alla entréer är lokaliserade till samma sida vilket ger mörka lägenheter med sämre ljusinsläpp. Loftgången 

tar även upp mycket fasadyta där fönster annars hade kunnat placeras. Ur ett ekonomiskt perspektiv är ett 

trapphus med loftgång att föredra då det endast krävs en hiss. Det ger även större yta i bottenplan vilket kan ge 

möjlighet till större lokaler för uthyrning. Enligt P. Godonou (Personlig kommunikation, 14 maj 2019) ger de 

två lösningarna ingen betydande skillnad för stabiliteten i byggnaden då det i båda fallen finns skivverkan i 

innerväggarna som tar upp horisontella laster. 

4.8.3 Val av konstruktion och material 
För att kunna välja en passande konstruktion har först bärande väggar, spännvidder och vägghöjder i byggnaden 

specificerats. För att sedan kunna göra en överslagsberäkning har konstruktionstyper valts. Konstruktioner har 

prioriterats efter långa spännvidder och smala element för att maximera bostadsarean och minska höjden på 

byggnaden. För att kontrollera att byggnaden uppfyller ljudkraven i BBR behöver omfattande beräkningar och 

tester göras av en akustiker, vilket inte är möjligt i arbetet på grund av tidsbegränsningen. En god ljudmiljö har 

istället projekterats genom konsultation med konstruktör och informationssökning på akustiklösningar. För att 

ta fram fungerande uppbyggnader utifrån brand- och ljudkraven samt redovisa detaljer på knutpunkter har olika 

lösningar undersökts. Lösningar från Stora Enso, Svenskt trä och referensprojekt som till exempel Förskolan 

Lotsen och Strandparken har jämförts och sedan anpassats till byggnaden med hjälp av konsultation och 

överslagsberäkningar. Erneholts (personlig kommunikation, 2019-04-11) råd var att inte använda plastfolie i 

yttervägg då massivträ är lufttätt och diffusionströgt, utan att istället tejpa de skarvar som uppkommer mellan 

KL-träelementen. Plastfolien missgynnar träets egenskaper och ökar risken för att kondens sker i konstruktionen. 

Istället ska en isolering som gynnar träets förmåga att transportera fukt användas, som till exempel 

lösullsisolering av cellulosa eller träfiber.  

4.8.4 Överslagsberäkning 
Konstruktionernas egentyngd har beräknats enligt Eurokod och ses i bilaga A. Stora Ensos ribb-bjälklag valdes 

då de erbjuder en effektiv konstruktion med längre spännvidder. I de tabeller som använts är egentyngden av 

KL-träelementen och ribb-bjälklagen redan inkluderade och därför beräknades konstruktionens egentyngd utan 

de bärande elementen. För bjälklag och tak har en elementbredd på 1940 mm använts, taget utifrån tabellerna 

från Stora Enso. Vid överslagsberäkningen har hänsyn även tagits till nyttig last på bjälklagen, angivna i Eurokod 

1 (Boverket, 2011).  De beräknade egentyngderna har sedan, i kombination med nyttiglasten, använts för att 

under konsultation med P. Godonou hitta en lämplig tjocklek för alla ingående element utifrån tabeller i 

Limträhandboken och från Stora Enso. Använda tabeller från Stora Enso ses i bilaga B. 

Figur 4.16: Planritningar över framtagna exempel för trapphus. Källa: Erika Haraldsson 
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5. Resultat 

5.1 Gestaltningsförslag på Stubben 
Resultatet presenteras i form av ett gestaltningsförslag på ett flerbostadshus vid namn Stubben. En 

programhandling innehållande ritningar för gestaltningsförslaget finns bifogad i bilaga C.  

5.1.1 Stubben 
Trähuset är placerat intill Bjälbogatan i linje med Åsögatans ände. Den ursprungliga inspirationen till 

byggnadens slingrande form kommer från formen på en stubbes tvärsnitt och årsringar. Den böljande formen av 

byggnaden ger en kontrast till övriga kantiga former i stadsrummet. Flerbostadshusens träfasad smälter in med 

den kringliggande naturen samtidigt som byggnaden framträder som en attraktion i parken och blir en symbol 

för området till följd av den utstickande formen och fasadmaterialet som skiljer sig från kringliggande 

byggnader. Husets läge i en annars tät stad gynnas av de öppna parkytorna som släpper igenom solen på husets 

södra sida. På den södra sidan mot parken har även balkongerna placerats. Även balkongerna har en böljande 

form som stärker det mjuka uttrycket men även utnyttjar yta vid byggnadens inbuktningar där balkongernas 

bredaste del är. 

 

Stubben planeras till 9 våningar, och källare, där den översta våningen är indragen. Entréplanet är planerat för 

verksamheter med syfte att bidra till ett levande stadsområde och tillgodose behovet av verksamheter vilket det 

idag är ont om i direkt förbindelse till parken. De ovanliggande 7 planen utnyttjas till bostäder, den översta 

våningen används som samlingslokal i anslutning till den gemensamma takterrassen och källaren fyller 

funktioner för drift och förvaring. Det offentliga torget runt trähuset används till uteservering för restaurangen 

som ligger i bottenplan tillsammans med övriga lokaler. Den mjuka och lekfulla formen ska bjuda till rörelse 

kring torget och knyta an till parkens vildvuxna och oordnade karaktär. Bostadsentréerna är genomgående från 

gatan till torget. Byggnaden har två mörka trapphus. Trapphusen har inte placerats vid fasaden då fasadytan 

värdesattes och användes till fönster och rum. 

 

   
Figur 5.1: Balkong i söderläge. 

 

 

 
Figur 5.2: Stubben från väster. 
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5.1.2 Stomme 
Träets stabiliserande egenskaper och höga hållfasthet som konstruktionsmaterial utnyttjades till den bärande 

strukturen och byggnadens bärande delar utfördes helt i trä från entréplanet till takplanet. Källarplanet och 

bjälklaget i bottenvåningen är utförda i betong. Ett källarplan i betong ger en viktig stabilitet till byggnaden. 

Stommen är uppbyggd av bärande väggar i KL-trä i alla plan, med undantag av entréplanet som består av ett 

pelar- balksystem, och bjälklagen utgörs av ribb-bjälklag med KL-träskivor och limträbalkar. De stabiliserande 

innerväggarna av KL-trä tar upp horisontella laster genom skivverkan. I byggnaden används ribb-bjälklag med 

spännvidd på upp till 9 meter vilket resulterade i att inga innerväggar förutom de lägenhetsskiljande väggarna 

behövde göras bärande.  

 

Våningshöjden på varje plan med bostäder är 3 meter. Med denna höjd klaras kravet på den minsta rumshöjden 

på 2,4 meter då bjälklagets tjocklek är 434 mm. För att kunna använda KL-träskivor i fasaden gavs byggnaden 

en kantig form invändigt, då tillgången på böjda KL-träskivor är begränsad. Fasaden i stående träpanel har sedan 

fått ge uttryck för husets böjda form. Våningshöjden på entréplan är 5 meter för att ha möjlighet till balkonger 

på första våningen, vilket styrs i detaljplanen, och är utfört med pelarbalksystem i limträ som bärande 

konstruktion. Nedan visas byggnadens bärande delar och de längsta spännvidderna för bjälklag och limträbalkar, 

som använts vid överslagsberäkningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5.3: Bärande stomme  på bottenvåningen. 

 

 
Figur 5.4: Bärande stomme på plan 11-17. 

 

 
Figur 5.5: Bärande stomme på terassplanet. 

 

               
                      Figur 5.6: Bärande stomme på takplanet. 
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5.1.3 Brand och akustik 
Uppbyggnaden av byggnadens ingående delar är projekterade för att klara av de brand- och akustikkrav som 

gäller för flerbostadshus utifrån BBR. Stubben har tilldelats byggnadsklassen Br1. Stubben har även tilldelats 

verksamhetsklass 1 i källarplan, verksamhetsklass 2B i entréplan och terrassplan samt verksamhetsklass 3A i 

bostäderna. Lösningar har tagits fram på uppbyggnad av ytterväggar, bjälklag, lägenhetsskiljande väggar samt 

tak. Konstruktionerna har kompletterats för att uppnå en god ljudmiljö i Stubben. Bjälklagen har utförts med 

stegljudsmatta, en vibrationsdämpande list har lagts till i knutpunkter mellan bjälklag och bärande väggar och 

en dubbelkonstruktion har använts till lägenhetsavskiljande väggar. Lokaler och bostäder är försedda med 

sprinklers för att minska risken för brandspridning i byggnaden. Då byggnaden är över 8 våningar krävs ett tr2-

trapphus som enda utrymningsväg, med anslutning till det fria i gatuplan.  

5.1.4 Installationer 
Installationsschakt har placerats i anslutning till alla funktioner som kräver vatten och avlopp samt ventilation. 

Byggnaden är försedd med balanserad ventilation i form av ett FTX-system. I alla lägenheter är det planerat för 

två schakt, i anslutning till kök och badrum, förutom i 1 ROK där det större schaktet i anslutning till badrummet 

i 2 ROK kan försörja båda badrummen. Lägenheterna har frånluftsdon i kök och badrum och tilluftsdon i sovrum 

och vardagsrum. Ventilationskanalerna är dragna till terrass- och takplan. Vädring kan ske i alla lägenheter 

genom balkongdörr eller öppningsbara fönster i alla rum förutom badrum.  

5.1.5 Planlösningar 
Utförandet av planlösningarna i lägenheterna har anpassats efter de funktionskrav som gäller för de olika 

storlekarna på lägenheterna och antalet boende i var och en av lägenheterna. Även gemensamma utrymmen, 

bostadskomplement och lokalerna är tillgänglighetsanpassade. Måtten för tillgänglighet har haft stor inverkan 

på planlösningen vid dimensionering av rummen och även husets ytterväggar har anpassats efter dessa mått till 

viss del av anledningen att mått runt säng, soffgrupp och matbord skulle passa in. Följaktligen är rummen 

dimensionerade så att det finns möjlighet att sätta upp en vägg som skärmar av köket från resterande rum i 2 

ROK och 3 ROK.  

Källarplan 
I källaren är de funktioner som inte behöver vara åtkomliga i entréplan placerade. Här finns lägenhetsförråd för 

säsongsutrustning, teknikrum och tvättstuga. Även en del av cykelförvaringen finns i källarplan. För att boende 

i huset lättare ska ha tillgång till cykelförråd och tvättstuga förbinder en korridor de två trapphusen. De två 

teknikrummen, på totalt ca 100 kvm, rymmer husets all tekniska utrustning som el, ventilation, VVS, värme och 

andra system.  

Entréplan 
Entréplanets form följer de bärande väggarna i planen ovanför. För att uppnå en kontrast till ovanliggande 

våningar är väggarna utförda i ljus puts. Trapphusen som leder upp till lägenheterna nås via fyra väl markerade 

entréer, två mot parken och två mot vägen. Bostadsentréerna är tydligt markerade med en svart utbyggnad runt 

dörrens ram. Den höga takhöjden på entréplan har möjliggjort en entré med mycket dagsljus som tagits tillvara 

genom att göra entrén genomgående till den södra sidan av huset, med glasdörrar som har överljus. Ett 

genomgående trapphus ger de boende närhet till park och torg. Soprummet är placerat mot gatan för att vara 

lättillgängligt för de boende och för sophämtning. Två förråd med plats för rullstolar, barnvagnar och cyklar är 

placerade i bottenvåningen för att öka tillgängligheten, där ett av förråden är åtkomliga utifrån och från 

trapphuset. 

Entréplanet öppnar upp sig mot parken med stora glasytor för att bjuda in till lokalerna. Planet rymmer tre lokaler 

i varierande storlekar. Lokaler bidrar till området och framför allt parken med levande och tydlig mötesplats. 

Att vända verksamheterna mot parken gör det möjligt att använda torget för uteserveringar och ger en attraktiv 

utsikt mot parken. Läget ger även verksamheterna en fördel då stråket som går från Swedenborgsgatan söderut, 

i nord-sydlig-riktning, är välanvänt. Många personer passerar lokalerna och det skapar en attraktiv plats för 

företag att synas på. 

Typplan 
Byggnadens form och sneda vinklar har gett spännande rum och unika lägenheter. Möblerade planer med 

standardmått enligt SS 91 42 21 finns bifogade i Bilaga A. Bostäderna uppfyller alla de funktionskrav och 

tillgänglighetskrav som finns för att uppnå en god levnadsstandard.  

Takterrass 
En gemensam lokal för de boende i huset är placerad i den översta, indragna våningen och i anslutning till 

lokalen finns en gemensam takterrass med plats för umgänge och ytor för odling. Takterrassen ger en avskild 

yta att vistas på för de boende, då byggnaden inte har någon tillhörande gård. Att placera lokalen högst upp i 

byggnaden frigör yta i entréplan för annan verksamhet. Den del av våningen som inte används som takterrass är 

belagt med sedumtak enligt detaljplan. 

Figur 5.7: Illustration över tak och takterrass. 

Figur 5.8: Torg kvällstid. 
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5.1.6 Typlägenheter 
Gemensamt för alla lägenheter är att de har ljusinsläpp från två väderstreck där rum med krav på dagsljus är 

placerade mot fasad. Alla lägenheter har tillhörande balkong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 5.9: Typlägenhet 3 ROK. Figur 5.10: Typlägenhet 2 ROK. Figur 5.11: Typlägenhet 1 ROK. 

3 ROK: Den öppna planlösningen mellan kök och vardagsrum 

ger en social yta att umgås på. Köket och vardagsrummets är 

placerat mot parken med möjlighet att använda balkongen på 

husets södra sida som ett extra rum. Köket är placerat vid 

innervägg för att få plats med fönster mot parken. Lägenheten 

rymmer två sovrum, där ett är större med plats för parsäng. Utöver 

badrummet med plats för badkar och tvätt- och torkmöjligheter 

finns även en mindre toalett.  

 

2 ROK: Hörnlägenheterna på 2 ROK och har som lägenheten på 

3 ROK en öppen planlösning mellan kök och vardagsrum 

placerade mot balkongen och parken. Från hallen är det fri sikt 

mot fönstret som vetter ut mot parken vilket ger en öppen och 

välkomnande entré. En del av köket är placerad vid yttervägg, där 

utsikt över parken ses från diskhon. Tvåan är planerad för 2 

personer och rymmer ett sovrum med plats för parsäng. För att 

uppnå goda förvaringsmöjligheter har lägenheten tillgängliga 

garderober och städskåp samt en klädkammare.  

1 ROK: I ettan är alla funktioner förutom funktioner för hygien 

samlade i ett rum. Från hallen är det fri sikt mot fönstret som 

vetter ut mot parken vilket ger en öppen och välkomnande entré. 

Ytor för sömn och vila är placerade avskilt från köket för att skilja 

de sociala ytorna från de privata. Lägenheten följer fasaden med 

fönster åt två väderstreck vilket ger ett rum med mycket dagsljus. 

På balkongen i hörnet av lägenheten finns det plats för en mindre 

matgrupp.  
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5.1.7 Bostadskomplement 
Lägenheterna på 2 och 3 ROK har tvätt- och torkmöjligheter. I källaren finns en gemensam tvättstuga då det i 

några lägenheter krävs att tvättmaskinen plockas bort för att uppnå tillgänglighetskraven samt att lägenheterna 

på 1 ROK saknar tvätt-och torkmöjligheter. Lägenhetsförråden är placerade i källare för att frigöra yta i entréplan 

till lokaler. Förråden är planerade utifrån antalet boende i varje lägenhet och är tillgänglighetsanpassade. 

Barnvagns- och rullstolsförråd är placerat i entréplan i anslutning till entréerna för att underlätta tillgängligheten. 

En del av cykelparkeringarna är placerade i entréplan och resterande i källarplan med åtkomst från båda 

trapphusen. 

 

5.1.8 Ytskikt 
Stubbens fasad består av stående träribbor i furu som är placerade 

med distans från det underliggande skrivmaterialet för att skapa den 

runda formen på fasaden. Färgen på ribborna går i en rödbrun nyans 

för att passa in i det nybyggda kvarteret som är klätt i tegel. Fasaden 

uppfyller kraven genom SP Fire 105 och ytskiktet är 

brandbehandlat för att uppnå klass B-s1,d0 (Moelven, u.å.). 

Entréplanets fasad skiljer sig från överliggande våningar då denna 

är utförd som regelvägg i samma form som den vinklade bärande 

stommen och fasaden är klädd i cremevit puts. Putsen ger en tydlig 

stadskänsla i entréplanet och knyter an till den befintliga 

bebyggelsen i betong.  

 

 

 

Det invändiga ytskiktet på väggarna är en kombination av vitmålade gipsskivor och synligt KL-trä som är 

brandbehandlat för att uppnå ytskiktsklass B-s1,d0. Takytorna är klädda med vitmålad gips. I entréplan är 

lokalernas innerväggar klädda med brandbehandlade plywoodskivor. Väggar i utrymningsvägar och förråd är 

klädda med vitmålade gipsskivor, även väggar i kök för att underlätta underhåll. Ytskikten på terrassplanet består 

av plattlagda gångar och trall på delen för umgänge. Den högra delen av planet och taket på den indragna 

våningen är belagt med sedum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5.13: Stubbens norra sida. 

 

 

  

Figur 5.12: Puts i cremevit kulör för 

bottenvåningen. Foto: Elin Holmstjerna. 
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6. Analys 

6.1 Arkitektoniska möjligheter 
Trä har möjligheter att bryta av det stela och fyrkantiga uttrycket som idag finns i stadsmiljön och ge en chans 

till en hälsosammare och mer hållbar arkitektur. Även en byggnad i raka vinklar som klätts i trä ger ett mer 

naturligt intryck. Närliggande byggnader till Stubben är byggda i funkisstil som Alfvén (2016) beskriver som 

monoton, fyrkantig, färglös och anonym vilket Stubben kontrasterar sig till. Att staden behöver skönhet och 

variation i form och färg knyter Stubben an till genom dess slingrande och mjuka form och levande material. 

Utsmyckningar har tilldelats bostadsentréerna och fönsteromfattningar för att bidra till karaktären och 

variationen i byggnaden vilket även Alfvén (2016) belyser vikten av. Träets naturliga mönster och färgskala ger 

byggnaden ett personligt och levande uttryck.  

 

Välvda limträbalkar hade kunnat utnyttjas i entréplanet om rundade väggar hade önskats, istället valdes vinklade 

väggar för att agera kontrast till ovanliggande våningar samt knyta an till den vinklade insidan. 

6.2 Spännvidd och konstruktionshöjd 
Bjälklaget spänner från ytterväggar till lägenhetsskiljande väggar vilket gav en frihet i utformningen av 

planlösningar för respektive lägenhet. Lägenheterna planerades först som genomgående från norr till söder för 

att få ett stort ljusinsläpp. Fördelen med genomgående lägenheter vid trähus var att ytan som de 

lägenhetsskiljande väggarna tar upp minskar. För att få en variation i byggnaden ändrades planlösningen och 

varje våningsplan består av olika lägenhetsstorlekar. Syftet var att uppnå en högre social hållbarhet med olika 

typer och storlekar på lägenheterna. Svårigheten låg i att anpassa rummen och planlösningen efter husets inre 

form med många sneda vinklar. KL-trä valdes till majoriteten av de bärande delarna för att utnyttja det massiva 

träets egenskaper. Exempel på dessa egenskaper är träets fuktbuffringsförmåga, värmeledningsförmåga och 

även de positiva hälsoaspekterna som synligt trä ger. Även KL-träets förmåga att fungera som 

stomstabiliserande genom skivverkan var en bidragande faktor. Konstruktionen kan även uppföras med 

pelarbalksystem i limträ som kan uppnå längre spännvidder men har andra egenskaper när det gäller stabilitet, 

då det inte uppnår samma skivverkan som vid KL-träkonstruktioner. Då rekommendationen var att inte överstiga 

en höjd på 3 meter för KL-träväggar används pelarbalksystem av limträ som bärande konstruktion på 

bottenvåningen, där våningshöjden är 5 meter. Pelarbalksystem passar för lokaler då de ger långa spännvidder 

som skapar öppna ytor. Det passar bra att bygga bostäder i trä då innerväggar kan göras bärande efter behov. 

 

Dimensioner på de bärande elementen har tagits fram utifrån de mest ogynnsamma förhållandena, det vill säga 

de längsta spännvidderna och högsta lasterna, men skulle i praktiken variera på olika platser i byggnaden. 

Tjockleken för de bärande elementen i väggarna varierar beroende av den last de ska ta upp och är därför tjockare 

längre ner i byggnaden. Även bjälklagens tjocklek kan variera utifrån spännvidden. Att anpassa konstruktionens 

tjocklek minskar kostnaderna och materialförbrukningen i produktionen. 

 

Av resultatet framkommer att spännvidden bör tas i beaktning vid projektering. Spännviddens påverkan på 

utformningen av byggnaden beror på vald konstruktionstyp samt vilken spännvidd som efterfrågas. Den 

maximala spännvidden för ett bjälklag i trä, ribb-bjälklag är 12 meter. Resultatet visar att det går att använda sig 

av långa spännvidder när det gäller trästommar, dock ger en längre spännvidd ett tjockare bjälklag. Då en 

byggnads högsta tillåtna höjd ofta är beslutad i en detaljplan är ett tjockare bjälklag inte alltid att föredra framför 

längre spännvidd. Stubben projekterades med långa spännvidder för att ge möjlighet till variationer i 

planlösningen. Att inte ha några bärande väggar i lägenheten skapar flexibilitet och en möjlighet att i framtiden 

anpassa lägenheterna vid ändrade behov. En hög konstruktionshöjd för bjälklaget påverkar då antalet våningar 

i en byggnad. Ett minskat antal våningar är inte önskvärt då det i sin tur ger färre lägenheter och en lägre inkomst 

från försäljning eller uthyrning. Är byggnadshöjden inte begränsad finns möjlighet till längre spännvidder. Ett 

tunnare bjälklag fås genom kortare spännvidder då fler innerväggar görs bärande för uppläggning av bjälklag. 

Då KL-träväggar görs i höjder upp till 4 meter uppnås kraven på minsta rumshöjd på 2,4 meter av, trots ett tjockt 

bjälklag. 

6.3 Brand och akustik 
Att aspekter som brand och akustik påverkar spännvidden och byggnadshöjd beror på att lägenhetsskiljande 

väggar och bjälklag har höga brand- och ljudkrav. En högre byggnad har högre brandteknisk klass, det vill säga 

ett högre brandkrav än en lägre byggnad, vilket i sin tur ger tjockare väggar och bjälklag. När det gäller akustik 

och brand går det att hitta bred information kring olika typer av lösningar som kan bredda möjligheterna med 

att bygga i trä men de innebär tillkommande kompletteringar till byggnaden. För att säkerställa att en 

konstruktionslösning fungerar och uppfyller BBR:s krav krävs det dock beräkningar och undersökningar utförda 

av en sakkunnig akustiker, vilket denna studie inte fördjupat sig i på grund av tidsbegränsningen.  

 

Vid projekteringen av ett flerbostadshus i trä finns det vissa goda egenskaper som kan tvingas ge vika för att 

huset ska uppfylla de krav och regler som finns. Idag är det svårt att lämna trä synligt i byggnader med högre 

brandkrav, som till exempel ett flerbostadshus har. Vanligtvis kläs träkonstruktioner in med gips för att uppfylla 

brandkraven, då förloras många av de goda egenskaperna som trä har. Brandbehandlingarna som finns idag 

medför att synligt trä är möjligt i större utsträckning och deras egenskaper kan bättre tas tillvara. 

 

6.4 Analys av metod 
Då studien har använt sig av överslagsberäkning vid framtagning av dimensioner för de bärande elementen kan 

dessa skilja sig från beräkningar utförda av en konstruktör. Det var svårt att få tag på användbar information 

från producenter av träprodukter, vilket till viss del begränsade oss till Stora Enso. En större jämförelse hade 

kunnat göra med tillgång till mer detaljerad information från fler tillverkare. 

 

Intervjuer hade kunnat göras med akustiker för att få svar på specifika frågor för projektet.  
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7. Slutsatser 

Trä ger möjlighet att utforma ett flerbostadshus utifrån de regler och standarder som gäller. Studien genomförde 

en gestaltning av ett flerbostadshus med utgångspunkt i träets egenskaper och dess arkitektoniska möjligheter. 

Utefter denna studie kan följande slutsatser konstateras. 

 

Att arbeta med trä ger många möjligheter. Vid projektering med trä uppkommer samtidigt en del utmaningar 

utifrån träets egenskaper. Träets låga vikt som är till fördel vid till exempel markarbeten är en nackdel när 

ljudkraven ska uppnås, där även den låga elasticitetsmodulen har en negativ inverkan och skapar vibrationer. 

Trä har låg beständighet och är därför fuktkänsligt. Att det är formbart, har hög hållfasthet och god formstabilitet, 

bra bärförmåga vid brand, och bra värmeisoleringsförmåga är några av de egenskaper som gör trä till ett 

konkurrenskraftigt konstruktionsmaterial till de dominerande materialen som används idag. För att ta till vara 

på träets egenskaper på bästa sätt ska ett flerbostadshus projekteras för att ha synligt trä i den mån det är möjligt. 

Detta kan med fördel uppnås med hjälp av automatiska sprinklersystem i kombination med brandbehandlat trä. 

Projekteringen bör också fokusera på att motverka dess negativa akustiska egenskaper, som främst gynnas av 

korta spännvidder och dubbla väggkonstruktioner i lägenhetsskiljande väggar.  

 

I denna studie har spännvidden inte påverkat planlösningen, då bjälklagen spänner mellan de lägenhetsskiljande 

väggarna och ytterväggarna vilket ger en frihet och flexibilitet i utformningen av lägenheterna. I andra fall kan 

spännvidden ha betydelse vid utformningen av ett flerbostadshus. Beroende av vilka faktorer som styr 

projekteringen och vilka krav som ska uppnås påverkas planlösningen i olika utsträckning av spännvidden. Om 

stora fria ytor eftersträvas medför detta ett tjockare bjälklag och en högre byggnadshöjd. Prioriteras byggnadens 

maximala höjd och våningsantal resulterar det i ett tunnare bjälklag och kortare spännvidder, som då kan påverka 

planlösningen. I vissa fall kan lägenheten behöva kompletteras med bärande innerväggar eller att storleken på 

rummen minskas. Det är möjligt att uppnå långa spännvidder till följd av en ökad bjälklagshöjd. Det gäller att i 

projekteringen fundera på vad som är prioriterat för att sedan anpassa spännvidden.  

 

Det finns en stor frihet i de arkitektoniska möjligheterna med trä, både för att materialet är enkelt att handskas 

med och för att det är formbart, vilket gör att väggar och tak kan utformas i välvda former. Även trä som ytskikt 

har estetiskt tilltalande egenskaper då det finns olika typer av träslag, en varierande färgskala och kan göras i 

olika former. Det har även visats att synligt trä har en positiv effekt för betraktarens hälsa. 

 

Vidare frågeställningar som har uppkommit under studiens gång och är intressanta för fortsatta studier inom 

ämnet:  

• Studera skillnaderna i mätt resultat och upplevd känsla vad gäller trä och akustik. 

• Studera faktumet att kraven i BBR och Svensk Standard är materialneutrala och om det kan göras en 

anpassning för trä som tar hänsyn till dess egenskaper och samtidigt uppnår samma säkerhet. 

• Branschen har tillgång till handböcker för projektering med KL-trä och limträ, men kunskapen behöver 

spridas än mer för att arbeta bort osäkerheten kring trä. En intressant fråga är hur branschen kan utbildas 

i att bygga med trä och hur kunskaper i träbyggnadsteknik kan förmedlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Rekommendationer 
Det råder idag kunskapsbrist kring träbyggnadsteknik vad gäller högre byggnader. Den kunskap som finns kring 

byggandet av flerbostadshus och högre byggnader i trä är delvis begränsad till experter och rådgivare. 

Byggbranschen behöver hitta ett sätt att sprida kunskapen för att främja byggandet i trä. En rekommendation 

vid projektering av höga byggnader är att ta rådgivning av brand- och akustiktekniker som är specialiserade på 

trä. 
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BILAGA A : Beräkningar av egentyngder 

BILAGA B: Tabeller från Stora Enso  
  Källor: Stora Enso. (2018). CLT Rib Panel by Stora Enso 

Stora Enso. (2012). Allt om statik. Hämtad 2019-04-01 från http://www.clt.info/se/produkter/tekniska-data/statik/ 

BILAGA C: Programhandling 
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Använda formler:

Elementhöjd [m]:
Material Tjocklek (m) Tunghet [kN/m3] Bredd(m) c/c‐avstånd [m] Andel [%] Egentyngd [kN/m]
Träfasad 0,022 5,000 1,000 0,286
Läkt 0,022 5,000 0,045 0,600 0,075 0,021
Fibercementskiva 0,009
Glespanel 0,028 5,000 0,095 1,000 0,364
Vindskiva 0,018 8,000 1,000 0,374
Lättbalk 0,220 5,000 0,045 0,600 0,075 0,215
Isolering 0,220 0,300 1,000 0,172
KL‐trä 0,160 5,000 1,000 ‐
Gips 0,015 8,000 1,000 0,312

Summa 1,744

Elementhöjd [m]:
Material Tjocklek (m) Tunghet [kN/m3] Bredd(m) c/c‐avstånd [m] Andel [%] Egentyngd [kN/m]
Gips 0,013 8,000 1,000 0,270
KL‐trä 0,100 5,000 1,000 ‐
Isolering 0,030 0,300 1,000 0,023
KL‐trä 0,100 5,000 1,000 ‐
Regel 0,045 5,000 0,045 0,600 0,075 0,044
Isolering 0,045 0,300 0,555 0,925 0,032
Gips 0,013 8,000 1,000 0,270

Summa 0,641

Elementhöjd [m]:
Material Tjocklek (m) Tunghet [kN/m3] Bredd(m) c/c‐avstånd [m] Andel [%] Egentyngd [kN/m]
Gips 0,015 8,000 1,000 0,360
KL‐trä 0,120 5,000 1,000 ‐
Gips 0,015 8,000 1,000 0,360

Summa 0,720

Yttervägg
2,60

Lägenhetsskiljande vägg

Vägg hisschakt
3,00

2,60

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙
𝐵𝑟𝑒𝑑𝑑

𝑐/𝑐𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑
𝐸𝑔𝑒𝑛𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑 𝑇𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘 ∗ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 ∗ 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 ∗ 𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡ℎö𝑗𝑑
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Elementhöjd [m]:
Material Tjocklek (m) Tunghet [kN/m3] Bredd(m) c/c‐avstånd [m] Andel [%] Egentyngd [kN/m]
Gips 0,013 8,000 1,000 0,270
KL‐trä 0,100 5,000 1,000 ‐
Regel 0,120 5,000 0,045 0,600 0,075 0,117
Isolering 0,120 0,300 0,555 0,925 0,087
Gips 0,013 8,000 1,000 0,270

Summa 0,744

Elementbredd [m]:
Material Tjocklek (m) Tunghet [kN/m3] Bredd(m) c/c‐avstånd [m] Andel [%] Egentyngd [kN/m]
Trägolv 0,014 5,000
Gips 0,013 8,000 1,000 0,202
Golvspånskiva 0,022 6,000 1,000 0,256
Stegljudsmatta 0,020 1,000 1,000 0,039
KL‐trä 0,140 5,000 1,000 ‐
Limträribbor 0,200 5,000 0,170 0,600 0,283 0,550
Isolering 0,200 0,300 0,430 0,717 0,083
Plywood 0,012 5,000 1,000 0,116
Gips 0,013 8,000

Summa 1,246

Elementbredd [m]: 1,94
Material Tjocklek (m) Tunghet [kN/m3] Bredd(m) c/c‐avstånd [m] Andel [%] Egentyngd [kN/m]
Trall 0,022 5,000 0,213
Reglar 0,045 5,000 0,600 0,075 0,437
Tätskikt ‐
Isolering 0,150 0,300 1,000 0,087
Tätskikt
KL‐trä 0,140 5,000 1,000 ‐
Limträribbor 0,320 5,000 0,170 0,600 0,283 0,879
Isolering 0,200 0,300 0,430 0,717 0,083
Plywood 0,012 5,000 1,000 0,116
Gips 0,013 8,000 0,202

Summa 1,167

Innervägg entréplan

Bjälklag

Terassbjälklag ‐ terrass

1,94

2,60
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Elementbredd [m]:
Material Tjocklek (m) Tunghet [kN/m3] Bredd(m) c/c‐avstånd [m] Andel [%] Egentyngd [kN/m]
Sedumtak* 0,975
Tätskikt 1,000 ‐
Isolering 0,150 0,300 1,000 0,087
Reglar 0,020 5,000 1,000 0,194
Tätskikt
KL‐trä 0,140 5,000 1,000 ‐
Limträribbor 0,320 5,000 0,170 0,600 0,283 0,879
Isolering 0,200 0,300 0,430 0,717 0,083
Plywood 0,012 5,000 1,000 0,116
Gips 0,013 8,000 0,202

Summa 1,361

Elementbredd [m]:
Material Tjocklek (m) Tunghet [kN/m3] Bredd(m) c/c‐avstånd [m] Andel [%] Egentyngd [kN/m]
Sedumtak* 0,975
Reglar 0,045 1,000 0,600 0,075 0,087
Takpapp 1,000 ‐
Isolering 0,150 0,300 1,000 0,087
Tätskikt
KL‐trä 0,100 5,000 1,000 ‐
Limträribbor 0,200 5,000 0,170 0,600 0,283 0,550
Isolering 0,200 0,300 0,430 0,717 0,083
Plywood 0,012 5,000 1,000 0,116
Gips 0,013 8,000 0,202

Summa 0,837

Elementhöjd [m]:
Material Tjocklek (m) Tunghet [kN/m3] Bredd(m) c/c‐avstånd [m] Andel [%] Egentyngd [kN/m]
Ventilerat putssystem 0,020 2,000 1,000 0,183
Hattprofil stål 0,015 8,000 ‐
Regel 0,028 5,000 0,028 0,600 0,047 0,030
Gips 0,013 8,000 1,000 0,475
Tätskikt
Isolering 0,170 0,300 0,430 0,717 0,167
Regel 0,170 5,000 0,170 0,600 0,283 1,101
Vindskiva 0,009 8,000 1,000 0,329
Isolering 0,045 0,300 0,430 0,717 0,044
Regel 0,045 5,000 0,045 0,600 0,075 0,077
Isolering 0,028 0,300 0,572 0,953 0,037

Summa 2,443

Yttervägg Entréplan
4,57

Tak

Terassbjälklag ‐ sedumtak

1,94

1,94

*Egentyngd för sedumtak taget från :  https://www.vegtech.se/sedumtak‐‐‐grona‐tak/sedumtak/  och har sedan mutiplicerats med
elementbredden

*Egentyngd för sedumtak taget från :  https://www.vegtech.se/sedumtak‐‐‐grona‐tak/sedumtak/ och har mutiplicerats med
elementbredden
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Produktbeteckning

CLT-panel  Ribbhöjd

160 200 240 280 320 360 400 440 480

R
60

100 L5s H300  
100L5s

H340  
100L5s

H380  
100L5s

H420  
100L5s

H460  
100L5s

H500  
100L5s

H540  
100L5s

H580  
100L5s

120 L5s H320  
120L5s

H360  
120L5s

H400  
120L5s

H440  
120L5s

H480  
120L5s

H520  
120L5s

H560  
120L5s

140 L5s H340  
140L5s

H380  
140L5s

H420  
140L5s

H460  
140L5s

H500  
140L5s

H540  
140L5s

H580  
140L5s

Dimensionerande kriterie: Brand

Dimensionerande kriterie: Vibration

Skruv: Rothoblaas TBS 8/200 
Kser 2993,89 N/mm

Bruksgräns:
a. Initial nedböjning
winst < L/300

b. Slutlig nettonedböjning
wnet,fin < L/250

c. Slutlig nedböjning
wfin < L/150

d. System av fritt upplagda
bjälklagselement.

e. Klimatklass 1

f. Påförd last
kategori A (Ψ0 = 0,7; Ψ1 = 0,5; Ψ2 = 0,3)
kategori B (Ψ0 = 0,7; Ψ1 = 0,5; Ψ2 = 0,3)

g. Vibration
Vibration enligt ÖNORM B 1995-1-1 (2014)
Kat. A klass ll
Kat. B klass l
Golvunderlag = 6 cm
E = 26,000 N/mm²
Dämpningskoefficient ζ = 4%
Böjstyvhet (tvärs fibrerna): 0,468 [MNm²/m]

h. Ribbornas bredd
Bw,I = 200 mm
Bw,e = 140 mm
Egenvikten hos CLT Rib Panels beaktas i tabellen
utifrån densiteten hos CLT och limträ.

Spännviddstabeller 
CLT Rib Panel 
Öppen, fritt upplagd, R60 
Preliminära dimensioneringstabeller 
Nedanstående dimensioneringstabeller är avsedda för att underlätta den preliminära 
dimensioneringen, inte för fullständig dimensionering.
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 (Bw,i = 200 mm och Bw,e = 140 mm) Totalhöjd H och CLT tjocklek Hf 

Längd på enskilt spann 

5,00 m 5,50 m 6,00 m 6,50 m 7,00 m 7,50 m 8,00 m 8,50 m 9,00 m 9,50 m 10,00 m 10,50 m 11,00 m 11,50 m 12,00 m 12,50 m 13,00 m 13,50 m

K
at

. A

1,
5 

kN
/m

1,
5 

kN
/m

S 800
mm

H300  
100L5s

H300  
100L5s

H300  
100L5s

H300  
100L5s

H300  
100L5s

H300  
100L5s

H300  
100L5s

H300  
100L5s

H340  
100L5s

H360  
120L5s

H380  
100L5s

H400  
120L5s

H440  
120L5s

H460  
100L5s

H500  
100L5s

H520  
120L5s

H560  
120L5s

H580  
140L5s

S 600
mm

H300  
100L5s

H300  
100L5s

H300  
100L5s

H320  
120L5s

H340  
100L5s

H360  
120L5s

H380  
100L5s

H420  
100L5s

H440  
120L5s

H480  
120L5s

H500  
100L5s

H540  
100L5s

H560  
120L5s

2,
0 
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/m

S 800
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100L5s

H300  
100L5s

H300  
100L5s

H300  
100L5s
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100L5s
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100L5s

H300  
100L5s

H340  
100L5s

H340  
100L5s

H360  
120L5s

H380  
100L5s

H400  
120L5s

H440  
120L5s

H460  
100L5s

H500  
100L5s

H520  
120L5s

H560  
120L5s

H580  
140L5s

S 600
mm

H300  
100L5s

H300  
100L5s

H300  
100L5s

H320  
120L5s

H340  
100L5s

H360  
120L5s

H380  
100L5s

H420  
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H440  
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H480  
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120L5s
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100L5s
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120L5s
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120L5s

H460  
100L5s

H500  
100L5s

H520  
120L5s

H560  
120L5s
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140L5s
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100L5s
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100L5s
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120L5s
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120L5s
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140L5s

H500  
100L5s
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H500  
100L5s

H540  
100L5s
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100L5s
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100L5s
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100L5s

H380  
100L5s
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100L5s
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H300  
100L5s
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100L5s
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100L5s
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100L5s
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100L5s

H300  
100L5s
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100L5s

H320  
120L5s

H320  
120L5s

H340  
140L5s

H360  
120L5s

H380  
140L5s

H400  
120L5s

H420  
140L5s

H440  
120L5s

H460  
100L5s

H480  
120L5s

H500  
100L5s

H520  
120L5s

H540  
100L5s

H560  
120L5s
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H340  
100L5s

H360  
120L5s

H380  
100L5s
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100L5s
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120L5s
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100L5s
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100L5s

H300  
100L5s
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100L5s

H320  
120L5s

H320  
120L5s

H360  
120L5s

H360  
120L5s

H400  
120L5s

H400  
120L5s

H440  
120L5s

H440  
120L5s

H460  
100L5s

H480  
120L5s

H500  
100L5s
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120L5s

H540  
100L5s

H560  
120L5s
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H340  
100L5s
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120L5s
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100L5s
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H320  
120L5s
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120L5s
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120L5s

H400  
120L5s

H400  
120L5s

H440  
120L5s

H440  
120L5s

H460  
100L5s

H480  
120L5s

H500  
100L5s

H520  
120L5s

H540  
100L5s

H560  
120L5s

S 600
mm

H340  
100L5s

H380  
100L5s

H420  
100L5s

H460  
100L5s

H480  
120L5s

H500  
100L5s

H520  
120L5s
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100L5s

H560  
120L5s

H580  
100L5s
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H300  
100L5s

H300  
100L5s

H300  
100L5s
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100L5s

H340  
100L5s

H340  
100L5s

H380  
100L5s

H380  
100L5s

H400  
120L5s

H400  
120L5s

H440  
120L5s

H440  
120L5s

H460  
140L5s

H500  
100L5s

H520  
120L5s

H560  
120L5s

H580  
140L5s -

S 600
mm

H320  
120L5s

H360  
120L5s

H420  
100L5s

H460  
100L5s

H480  
120L5s

H540  
100L5s

H560  
120L5s -
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S 800
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H300  
100L5s

H300  
100L5s

H300  
100L5s

H340  
100L5s

H340  
100L5s

H340  
100L5s

H380  
100L5s

H380  
100L5s

H400  
120L5s

H420  
100L5s

H440  
120L5s

H440  
120L5s

H480  
120L5s

H500  
100L5s

H520  
120L5s

H560  
120L5s

H580  
140L5s -

S 600
mm

H300  
100L5s

H320  
120L5s

H360  
120L5s

H460  
100L5s

H540  
100L5s

H560  
120L5s -
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H300  
100L5s

H300  
100L5s

H300  
100L5s

H300  
100L5s

H340  
100L5s

H340  
100L5s

H380  
100L5s

H380  
100L5s

H420  
100L5s

H420  
100L5s

H440  
120L5s

H460  
100L5s

H480  
120L5s

H500  
100L5s

H520  
120L5s

H560  
120L5s

H580  
140L5s -

S 600
mm

H300  
100L5s

H320  
120L5s

H360  
120L5s

H400  
120L5s

H420  
100L5s

H440  
120L5s

H460  
100L5s

H480  
120L5s

H500  
100L5s

H540  
100L5s

H560  
120L5s -
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External walls (w = 1.00 kN/m² )

Dead 
weight

Imposed 
load

gk*) nk

R 0 R 30 R 60 R 90 R 0 R 30 R 60 R 90 R 0 R 30 R 60 R 90
10,00 80 C3s 60 C3s 120 C3s
20,00
30,00 90 C3s
40,00
50,00
60,00 80 C3s 90 C3s 90 C3s 100 C5s
10,00 80 C3s 80 C3s 100 C5s
20,00 90 C3s
30,00
40,00
50,00
60,00 140 C5s 120 C5s
10,00 60 C3s 90 C3s
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
10,00 60 C3s 120 C3s 90 C3s
20,00 100 C3s
30,00
40,00
50,00
60,00 90 C3s 100 C3s 100 C3s 120 C3s
10,00 80 C3s 80 C3s
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00 120 C5s
10,00 60 C3s 120 C3s 100 C5s 100 C3s
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00 160 C5s

Load-bearing capacity: Fire resistance
a) Verif ication as a column (compression in accordance w ith equivalent member method)
b) Shearing stresses

kmod = 0.8 R0
R30
R60
R90

Height (buckling length)

v1,i = 0.63 mm/min
v1,a = 0.86 mm/min

60 C3s
80 C3s

100 C5s
120 C3s

60 C3s

80 C3s

80 C3s
120 C3s

140 C5s

140 C5s

60 C3s

80 C3s

80 C3s

90 C3s

100 C5s

120 C3s

80 C3s

80 C3s
100 C5s

120 C3s
60 C3s

100 C3s

100 C5s

120 C5s
140 C5s

80 C3s

90 C3s

120 C3s

140 C5s

80 C3s

80 C3s

90 C3s

60 C3s

80 C3s

80 C3s 100 C5s

80 C3s

90 C3s

100 C3s

100 C5s

100 C5s

120 C5s

120 C3s

140 C5s
120 C5s 140 C5s

60 C3s

80 C3s

80 C3s
100 C5s

120 C3s

140 C5s
80 C3s

80 C3s

90 C3s

100 C5s

80 C3s

90 C3s 100 C5s
120 C5s

90 C3s

100 C5s

120 C5s
140 C5s

90 C3s

140 C5s

140 C5s

60 C3s

80 C3s
90 C3s

100 C3s

100 C5s

80 C3s

80 C3s

120 C5s
140 C5s

90 C3s

100 C3s

120 C3s

140 C5s

80 C3s

80 C3s

90 C3s

100 C5s

120 C5s

90 C3s

100 C3s
120 C5s

140 C5s80 C3s
100 C5s

120 C3s

120 C5s 140 C5s

100 C3s

100 C5s

120 C3s

120 C5s
140 C5s

3,00 m 4,00 m

10,00

100 C5s

120 C5s
140 C5s

80 C3s

80 C3s

100 C3s
100 C5s

In accordance w ith approval Z 9.1-559
DIN 1052 (2008) and/or EN 1995-1-1 (2006)

* The CLT self-weight is already taken into account in the table at ρ = 500 kg/m³! Service class 1, imposed load category A (ψ0 = 0.7; ψ1 = 0.5; ψ2 = 0.3)

60,00

20,00

30,00

40,00

50,00

100 C3s

2,50 m

This table is only for preliminary estimate purposes and is not a substitute for a structural analysis.
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Internal walls (no wind pressure)

Dead 
weight

Imposed
 load

gk*) nk

R 0 R 30 R 60 R 90 R 0 R 30 R 60 R 90 R 0 R 30 R 60 R 90
10,00 100 C3s 80 C3s 120 C3s
20,00
30,00
40,00 90 C3s
50,00
60,00
10,00 80 C3s 60 C3s 120 C3s
20,00
30,00 90 C3s
40,00
50,00
60,00 80 C3s 140 C5s 90 C3s 120 C5s 90 C3s 100 C5s
10,00 80 C3s 100 C5s
20,00 90 C3s
30,00
40,00
50,00
60,00
10,00 60 C3s 120 C3s 90 C3s
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00 120 C3s
10,00 90 C3s
20,00
30,00
40,00 100 C5s
50,00
60,00 90 C3s 100 C3s 100 C3s
10,00 60 C3s 80 C3s 80 C3s
20,00
30,00 100 C5s
40,00
50,00
60,00 120 C5s

Load-bearing capacity: Fire resistance
a) Verif ication as a column (compression in accordance w ith equivalent member method)
b) Shearing stresses

kmod = 0.8 R0
R30
R60
R90

120 C3s

120 C3s

60 C3s
80 C3s

60 C3s

80 C3s

100 C5s

80 C3s

80 C3s 100 C5s

Height (buckling length)

v1,i = 0.63 mm/min
v1,a = 0.86 mm/min

60 C3s 80 C3s

80 C3s

100 C5s

80 C3s

100 C3s

120 C3s
100 C5s

120 C5s
100 C5s

120 C3s

140 C5s

80 C3s

60 C3s

140 C5s

60 C3s
60 C3s

80 C3s

80 C3s

90 C3s

100 C5s

120 C5s80 C3s

80 C3s
80 C3s

90 C3s

100 C3s

100 C5s

100 C5s
120 C3s

140 C5s

120 C3s

140 C5s
120 C5s

140 C5s

60 C3s

80 C3s

80 C3s 100 C5s

120 C3s

140 C5s
80 C3s

80 C3s 80 C3s

90 C3s

100 C3s

100 C5s
90 C3s

100 C5s

120 C5s
140 C5s

120 C5s 140 C5s

140 C5s

60 C3s

80 C3s

80 C3s
100 C5s

120 C3s

140 C5s

140 C5s

90 C3s

100 C3s

100 C5s

120 C5s

100 C3s

100 C3s

120 C3s

100 C3s

120 C3s

120 C3s

140 C5s

80 C3s

90 C3s

80 C3s

80 C3s

80 C3s

90 C3s

100 C5s

120 C5s

80 C3s

90 C3s

100 C5s
120 C5s

10,00
140 C5s

80 C3s

100 C3s

100 C5s

120 C5s

140 C5s

3,00 m 4,00 m

120 C5s
140 C5s

90 C3s

80 C3s

140 C5s

60 C3s

80 C3s

In accordance w ith approval Z 9.1-559
DIN 1052 (2008) and/or EN 1995-1-1 (2006)

* The CLT self-weight is already taken into account in the table at ρ = 500 kg/m³! Service class 1, imposed load category A (ψ0 = 0.7; ψ1 = 0.5; ψ2 = 0.3)

60,00

20,00

30,00

40,00

50,00

2,50 m

80 C3s

This table is only for preliminary estimate purposes and is not a substitute for a structural analysis.
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