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Sammanfattning 

Negativ miljöpåverkan i form av föroreningar och koldioxidutsläpp är enorm idag. Men också de 
stora kostnader som tillkommer när man ska försöka bygga miljösmart. Framtiden kräver av oss att 
börja utnyttja förnyelsebara råvaror för en hållbar utveckling. Trä anses vara ett miljövänligt material 
och bör användas som stommaterial i höga byggnader i större utsträckning än det görs idag.   

De vanligaste stomsystem som förekommer i träbyggnader är pelar-balksystem, skivsystem av 
massivträ och regelsystem. Dessa tre stomsystem kan sedan kombineras i tre olika byggmetoder: 
platsbygge, prefabricerade planelement eller prefabricerade volymer.  

Det finns flera aspekter som påverkar valet av stomsystem och byggmetod, t.ex. undergrunden, 
planlösningen, våningsantal, stomstabilisering och funktionskrav som brand, fukt och akustik.    

Målet med examensarbetet är att jämföra två olika trästomsystem och byggmetoder. Jämförelser 
kommer att genomföras ur ett tekniskt perspektiv för att kunna fastställa vilket system/metod som 
är att föredra samt vilka för- och nackdelar dessa har.  

Rapporten delas in i tre delar. Den första delen utgör en jämförelse mellan trä och betong som 
stommaterial där aspekterna miljö, fukt, brand och akustik behandlas.  

Nästa del behandlar trähustekniken. Avsnittet ger en generell beskrivning om trä som stommaterial, 
där följande punkter avhandlas: 

 Stomsystem 
 Stomstabiliserande system för träbyggnader 
 Förankringssystem 
 Byggmetoder 
 Funktionskrav för brand, fukt och akustik. 

Den sista delen i rapporten utgör grunden till examensarbetet. Två referensobjekt studeras, Ulls Hus 
respektive Brf Hjortronstället. Ulls Hus är byggd med prefabricerade planelement och har ett 
kombinerat stomsystem, pelare - balk och skivsystem. Brf Hjortronstället är byggd med Lindbäcks 
volymbyggnadssystem och har en träregelstomme.  
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Abstract 

The negative impact in forms of pollution and carbon dioxide emission is enormous today. So are the 
large costs which are added when you try to build environmentally smart. The future demands of us 
to begin to utilize renewable raw materials for a sustainable development. Wood is considered to be 
an environmentally good material which ought to be used to a larger degree than being done today. 

The most common framework systems that occur in wooden buildings are column-beam system, 
panel system of solid wood and timber frame system. These three frame systems can then be 
combined in three different construction methods: site construction, prefabricated surface units or 
prefabricated volumes. 

There are several aspects that influence the choice of framing system and construction method, such 
as: substructure, floor layout, floor number, structural stability and functional requirements such as 
fire, humidity and acoustics. 

The aim of our dissertation is to compare two wood frame systems: column-beam system and timber 
frame system. And also building methods with industrial wood building. Comparisons are made from 
a technical perspective in order to ascertain what frame system is to be preferred and which 
advantages and disadvantages these systems have. 

Our report is made up of three parts. The first part is a comparison between wood and concrete as 
framework material where we treat the areas of environment, moisture, fire and acoustics. 

The next part treats the technique of wood house. This part gives a general description of wood as 
framework material where the following aspects are treated: 

 Frame systems 
 Frame stabilizing systems for wood buildings 
 Anchoring systems 
 Construction methods  
 Functional demands for fire, moisture and acoustics 

 
The last part of the report is the basics for the dissertation. Two reference objects are studied,  ”Ulls 
Hus”  and  ”Brf  (housing  cooperative)  Hjortronstället”.    Ulls  Hus  is  built  with  prefabricated surface 
units with combined framework system, column-beam and board system. Brf Hjortronstället is built 
with the volume building system from Lindbäcks with a timber frame system.  
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1. Inledning 
Dagens byggbransch är i ständig utveckling, vilket medför nya utmaningar och problem som kräver 
smarta innovationslösningar. De vanligaste utmaningar som finns för husbyggnation är de olika 
kraven som ska uppfyllas för bärförmåga, deformationer, beständighet, och brukbarhet.  

När man pratar om flervåningshus (minst tre våningar) är dessa ofta utförda med stomme av betong 
och stål. Om ett hus på tre våningar byggs av betong och stål är detta inte särskilt högt. När det talas 
om hus med trästomme anses tre våningar som högt. Detta är pga. att det tidigare har varit förbud 
att bygga trähus högre än två våningar, träbyggnadstekniken har därför inte utvecklats i samma takt 
som för betong och stål. 

Att bygga höga träbyggnader medför en del utmaningar kring stomstabilisering mot horisontallaster. 
För att klara kraven för stomstabiliseringen används olika förankringssystem, t.ex. dragstag. 

I detta examensarbete kommer höga träbyggnader att studeras utifrån två referensobjekt med olika 
trästomsystem och byggmetoder. Höga träbyggnader definieras i denna uppsats som byggnader med 
trästomme som har minst tre våningar.  

1.1 Bakgrund 
Sverige är ett land som har flera hundra år gammal träbyggnadstradition men med 1874 års 
byggnadsstadga infördes förbud mot att bygga trähus högre än två våningar. Förbudet utfärdades 
pga. de förödande stadsbränderna som förorsakades av trähus som byggdes tätt intill varandra. Det 
var inte förrän år 1994 som förbudet mot att bygga trähus högre än två våningar togs bort genom ett 
beslut av Boverket. Beslutet skedde i samband med övergången till funktionsbaserade byggnormer 
vilket innebar att man idag kan välja olika sätt att uppfylla brandskyddskravet [1].  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att undersöka höga träbyggnader med olika trästomsystem och dess 
byggmetoder i Sverige och jämföra dessa med varandra. 

Två referensobjekt undersöks: 

1. Ulls Hus som är byggd med ett kombinerat stomsystem, pelar-balksystem och skivsystem. 
Stomsystemet har konstruerats av Bjerking och är en kombination av limträ och massivträ. 
Produktionsmetoden kommer att utgörs av stombyggnad med prefabricerade planelement. 

2. Brf Hjortronstället som är byggd med Lindbäcks prefabricerade volymer och stomsystemet 
utgörs av regelsystem.  

Undersökningarna avser följande punkter: 

 Olika system för stomstabilisering mot horisontallaster.  
 För- och nackdelar med stomsystemet och dess byggmetoder. 
 Lösningsmetoder för att tillgodose olika krav på brand, ljud och fukt.  

Målet är att presentera en sammanställd tabell med stomsystemen, förankringssätt, för- och 
nackdelar samt hur man kan uppnå brand-, fukt-, och ljudkraven. 
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1.3 Avgränsningar 
Arbetets omfattning begränsas till flerbostadshus och samlingslokaler. Småhus, sporthallar, 
industrilokaler och broar kommer inte att beaktas. En annan avgränsning som görs är den 
geografiska, endast byggaktörer och företag i Sverige.  Ekonomiska beräkningar kommer heller inte 
att behandlas.  

Vid undersökning av olika förankringssystem kommer vi att anta att bl.a. husets egentyngd 
motverkar de vertikala krafterna. Därför kommer fokus att ligga på de horisontella lasterna och hur 
de olika trästomsystemen stabiliseras med olika förankringsmetoder. 

1.4 Metoder och material  
För genomförandet av arbetet krävdes litteraturstudier och interjuver med t.ex. projektörer, 
konstruktörer och entreprenörer som har varit aktiva i byggprojekt där hus byggdes med trästomme.  

Faktainsamling för referensobjekt 1 (Ulls Hus) har inhämtats genom möten och intervjuer med 
Bjerking. Efter överenskommelsen med alla parter fick vi ut all nödvändig information om projektet 
Ulls Hus. 

Faktainsamling för Referensobjekt 2 (Brf Hjortronstället) har inhämtats genom intervjuer med 
anställda på Lindbäcks och litteraturstudier i form av artiklar och examensarbete. 
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2. Jämförelse mellan trä och betong 
Betong har länge varit det dominerande stommaterialet i höga hus men när förbuden mot att bygga 
höga trähus togs bort började trä som stommaterial att träda fram. I detta avsnitt görs en liten 
jämförelse mellan trä och betong som stommaterial ur synpunkterna miljö, brand, akustik och fukt. 

2.1 Miljö 
En rapport från Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan från 2009 visar att byggande i Sverige 
släpper ut stora mängder koldioxid och användningen av energi är stor. Byggandet står för 16 
procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser medan uppvärmning och drift står för 4 procent 
av energianvändningen [2]. 

Vid bedömning av ett byggmaterials miljöpåverkan under dess livscykel används en metod som heter 
LCA (Livscykelanalys). Metoden värderar ett materials miljöpåverkan under tre faser: produktion, 
användning - och slutfas [4]. 

 

 

 

 

Figur 2.1 Livscykelanalys av ett byggmaterials olika faser [4]. 

2.1.1 Produktionsfasen 

Här beaktas energiförbrukningen vid utvinning, tillverkning och transport till byggarbetsplatsen. 
Energin som går åt för att utvinna och tillverka ett material kallas primärenergi. Primärenergi kan ses 
som ett mått på mängden koldioxidutsläpp, dvs. ju högre mängd primärenergi desto högre blir 
mängden koldioxidutsläpp.   

Trä är ett material som har låg primärenergi jämfört med övriga byggmaterial, som betong och stål 
pga. att trä har en kolsänkeeffekt i skogen. Kolsänkeeffekt innebär att fotosyntesen vid trädens 
tillväxt fångar upp koldioxid och lagrar den i trädet under hela dess livslängd. D.v.s. kolet fortsätter 
att vara bundet till träprodukten från när det framställs ur de avverkade träden fram tills 
träprodukten förbränns [3,4]. 

Betong består av cement, ballast och vatten. Betongens miljöpåverkan av koldioxidutsläpp anses 
komma från cementtillverkningen. Tillverkning av cement kräver mycket energi vilket innebär utsläpp 
av koldioxid. Cementtillverkningen i Sverige släpper ut ca 1,4 miljoner ton koldioxid per år. Men 
betong binder även koldioxid under hela sin livslängd. Genom karbonatisering av betong tar 
betongen tillbaka ungefär hälften av den koldioxid som avges vid cementtillverkningen.  

Karbonatisering innebär att luftens koldioxid binds till betongen och omvandlas till karbonat, 
kalksten. Karbonatisering sätts igång så fort betongen kommer i kontakt med luft [5,6].  

PRODUKTIONSFAS 
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- Tillverkning 
- Transport till  
  byggarbetsplatsen 

ANVÄNDNINGSFAS 
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- Materialåtervinning 
- Energiåtervinning 
- Kvittblivning 



   

  4  
  

2.1.2 Användningsfasen 

För att spara energi vid uppvärmning av våra hus är materialvalen i husets väggar viktiga. Trä har god 
isoleringsförmåga jämfört med betong.  T.ex. värmeisoleringen hos 100 mm homogent trä motsvarar 
en tjocklek av cirka 1300 mm betong eller cirka 25 mm mineralull. Det innebär att det kan blir mer 
kostnadseffektivt att använda trä som byggnadsmaterial än att använda betog. I en studie där 
primärenergin jämförs för två liknande huskonstruktioner, en av trä och en av betong och stål, visade 
att skillnaden i energianvändningen från material och konstruktion räckte till att värma upp ett av 
husen under 6 år [3].  

2.1.3 Slutfasen 

Trä är ett material som kan återvinnas/återanvändas och är dessutom en förnyelsebar energikälla. 
Biprodukter som sågspån, flis och spillvirke återvinns i form av spånskivor och återvunnet trä kan 
återanvändas för olika skivprodukter. När trä varken kan återvinnas eller återanvändas kan det 
användas som fossila bränslen eftersom trä fortfarande kan producera energi genom förbränning. 
Den mängd koldioxid som släpps ut vid förbränning är samma mängd som det en gång hämtat d.v.s. 
det blir ett nollsummespel [3]. 

För betong finns det också stora återvinningsmöjligheter. Restbetong eller spillbetong från 
industriella processer kan användas som ballast i ny betong, eller som fyllnadsmaterial. 
Rivningsbetong kan också användas som ballast i ny betong och som fyllnadsmaterial [7]. 

2.2 Brand 

2.2.1 Trä 

Trä klassificeras som brännbart material enligt Boverkets Byggregler och har en 
antändningstemperatur vid ca 250-280oC. Trä brinner men trä brinner och förkolnar på ett 
kontrollerat och förutsägbart sätt, d.v.s. brandmotståndet för träkonstruktioner kan beräknas.  

När trä brinner tränger elden inåt i veden med en konstant och långsam hastighet, en hastighet på ca 
0,6 mm/min. Vid förbränning bildas ett kolskikt som fungerar som värmeisolerande och hindrar 
tillförsel av syre till förbränningszonen. Kolskiktet har lägre värmekonduktivitet 
(värmeledningsförmåga) än trä och skyddar på så sätt den opåverkade träkonstruktionen. Innanför 
kolskiktet är veden alltså frisk och behåller sin fulla bärförmåga.  

I förbindningar av stål, t.ex. skruvar eller spikar, sker förbränningen inne i veden fortare pga. att stål 
har en hög värmeledningsförmåga och leder då värme djupare in. Förbindningarna kan skyddas mot 
brand genom isolering med stenull, gipsskivor, fibersilikatskivor eller brandskyddsfärg.  Träets 
egenskap mot brand kan förbättras genom att använda speciella brandskyddsmedel. Dessa 
brandskyddsmedel kan antingen målas på ytskiktet eller genom impregnering. [101,102] 

2.2.2 Betong 

Betong klassificeras som ett obrännbart material. Det är svårt att utreda vilken inverkan brand har på 
betong pga. att betongen innehåller sammansatta komponenter som genomgår kemiska och 
fysikaliska omvandlingar samt att betongen har låg värmekonduktivitet.  
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När betong brinner försvinner vattnet i betongen successivt och vid 600oC har betongens 
tryckhållfasthet reducerats till hälften. Vid ca 1000oC har allt vatten (kemiskt bundna vattnet) gått 
förlorat. Betongens hållfasthet har då tappats helt.  

När betongkonstruktioner utsätts för brand finns risk för avspjälkning, d.v.s. delar av betongen 
sprängs av. Orsaken till avspjälkning beror bl.a. på ökat ångtryck pga. att vattnet i betongen förångas. 
Avspjälkningen gör att armeringen i betongen blottas vilket leder till snabbare temperaturhöjning 
och hållfasthetsminskning. Det som avgör hur lång tid betongen kan uthärda en brand är i första 
hand armeringens täckskikt.  

Men armerad betong är ändå det material som klarar höga temperaturer bäst bland de  ”normala”  
byggmaterialen. Detta beror på betongens stora värmetröghet som gör att temperaturstigningen 
begränsas inne i konstruktionen samtidigt som armeringsstålet har kvar sin höga hållfasthet [102].  

2.3 Fukt 
När det gäller fukt i byggnader säger  BBR  (Boverkets  Byggregler)  följande:  ”Byggnader  ska  utformas  
så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan 
påverka människors  hälsa”  [8]. 

2.3.1 Trä 

Den kritiskt relativa fuktigheten  för mikrobiell tillväxt för trä ligger mellan 75-80 % RF (relativ 
fuktighet). Röta inträffa när fuktkvoten är större än 30 %. Rötsvamparna växer inne i virket och bryter 
ned virkets hållfasthet.  Trä är ett material som lätt angrips av mögel om det finns goda 
förutsättningar, därför måste trä oftast väderskyddas.  

Trä är ett anisotropt material d.v.s. trä har olika egenskaper i olika riktningar. Träets fuktrörelser 
vinkelrätt mot fiberriktning är störst och längs fiberriktningen minst.  Även i den minsta 
fuktbetingade fiberriktningen är träets krympning 5-10 gånger större än betongens [103,9]. 

2.3.2 Betong 

För betong ligger den kritiskt relativa fuktigheten för mikrobiell tillväxt mellan 90-95 % RF. Betong är 
ett material som har en hög mögelresistens.  

Betong utsätts även för fuktbetingade rörelser. Den krymper vid uttorkning och kan leda till skador i 
form av sprickor. Betongkonstruktionens beständighet påverkas bl.a. av frostangrepp, 
armeringskorrosion och kemiska angrepp. Alla dessa angrepp har att göra med fukt. T.ex. 
frostangreppen orsakas av att vattnet i materialets porer fryser till is, vattnet ökar då i volym och 
spränger sönder betongen [102,9].   



   

  6  
  

2.4 Akustik 
Träkonstruktioner klassas som lättviktskonstruktioner och sådana konstruktioner skiljer sig tydligt 
från tunga konstruktioner (betongkonstruktioner) när det gäller ljudisolering.  Eftersom 
träkonstruktioner är så pass lätta är det mycket lättare att sätta dem i rörelse och mer av 
vibrationerna överförs då till den omgivande luften. Åtgärder för ökad ljudisolering måste därför 
vidtas i träkonstruktioner jämfört med betong. Dessa åtgärder kommer att behandlas i avsnitt 3.6.3 
om akustik [10,11]. 
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3. Träbyggnadsteknik 

3.1 Stommen  
Den bärande stommens uppgift i en konstruktion är att stå emot olika laster som konstruktionen 
utsätts för och föra ned lasterna till grundkonstruktionen. Laster kan vara egentyngd, yttre påverkan i 
form av snö, vind, istryck eller jordtryck, men även nyttiga laster som t.ex. last från inredning, 
personer, maskiner eller fordon. Dessutom skall konstruktionen kunna stå emot olika former av 
miljöpåverkan, t.ex. slitage och korrosionsangrepp.  

En konstruktion består av både horisontella och vertikala bärverk.  Till det horisontella bärverket hör 
balkar, plattor och andra konstruktionselement som fördelar lasten i horisontell riktning, medan 
pelare, väggar och skivor ingår i det vertikala bärverket [101]. 

3.2 Stomstabilisering  
”Med stomstabilisering menar man det bärande systemet som tar hand om de horisontella laster 
som konstruktionen utsätts för” [101]. Horisontella laster kan vara vindlast, laster som uppkommer 
pga. snedställning, jordbävningslaster och flodvågor [101].    

För höga träbyggnader är stabilisering mot horisontella laster en utmaning. Ju högre byggnaden är 
desto svårare blir det att hantera. Det finns olika system för att stabilisera träbyggnader mot 
horisontella laster och de vanligaste systemen är:  

 Fackverk (diagonaler) 
 Ramverk (momentstyva knutpunkter) 
 Skivverkan (skjuvväggar), [12] 

Utöver dessa tre system kan även hiss- och trapphus användas som stomstabiliserande element.   

3.2.1 Fackverk (diagonaler) 

Fackverk är ett konstruktionssystem som består av ett antal stänger som kopplats ihop med ledade 
knutpunkter och bildar trianglar så att ett stabilt bärverk erhålls. I ett fackverk tas alla krafter som 
normalkrafter (drag- och tryckkrafter) i stängerna och inget moment uppkommer. Det krävs minst tre 
stänger och stängerna får inte vara parallella med varandra för att ett fackverk ska kunna bära en 
last, se figur 3.1 för kraftöverföring [104].   

 

 

Figur 3.1 Principskiss på kraftöverföring genom fackverkan.  
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3.2.2 Ramverk (momentstyva knutpunkter) 

”Ramverkan innebär generellt att horisontalkrafter tas upp genom moment i förbindningar mellan 
konstruktionselement i systemet eller i inspänningssnitt mot grunden” [101], se figur 3.2 för 
kraftöverföring. 

Stabilisering med ramverkan kan utföras på flera olika sätt, men när det gäller hallbyggnader är de 
vanligaste sätten treledsram och pelar-balksystem (tvåledsram) med fast inspända pelare i grunden.    

Fördelarna med treledsram är att den är statiskt bestämd. Konstruktionen är inte känslig för 
sättningar i grunden och temperaturrörelser, d.v.s. det uppstår inga krafter i ramen om rambenen 
sätter sig olika. 

Tvåledsram kräver oftast större pelardimensioner och mer komplicerade infästningsmetoder mot 
grunden eftersom systemet oftast orsakar moment i inspänningssnittet vid grunden, särskilt när det 
gäller högre byggnader [101]. Figuren 3.3 visar principen för tvåledsram och treledsram. 

 

 

Figur 3.2 Principskiss på kraftöverföring genom ramverkan. 
Höger:  Den fasta inspänningen tar upp den horisontella lasten genom ett moment och systemet blir stabilt. 

 

 

 

 

Figur 3.3 Vänster: Balk-pelar system (tvåledsram). Höger: treledsram 
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3.2.3 Skivverkan/skjuvväggar 

Det som utmärker skivor är att de är styva vid belastning i skivans eget plan, men vid belastning 
vinkelrät mot skivan är böjstyvheten mycket vek.  Skivverkan innebär att väggar, bjälklag eller tak av 
skivor tar upp krafter i sitt eget plan. Skivorna måste vara tillräcklig tjocka så att de inte bucklas vid 
belastning samt fästs in ordentligt. Skivorna kan vara utförda av trä, betong eller stål. För 
träbyggnader lämpar sig skivor av massivträ som stabilisering eftersom de har hög styvhet och 
bärförmåga [101, 13]. 

Figuren 3.4 visar hur vindlasten överförs genom skivverkan i en byggnad. Principen är att vindlasten 
som verkar på väggarnas lovart- och läsida förs över till bjälklagen som i sin tur överför lasten via 
bjälklagsskivorna till de stabiliserande väggarna och ner till grunden [14].  

 

 

 

Figur 3.4 Principskiss på lastöverföring genom skivverkan [14].   

 

3.2.4 Övriga stabiliseringssystem 

Hiss- och trapphus som stomstabiliserande element används oftast i flervåningshus. Hiss- och 
trapphus kan antingen vara utförda som platsgjuten armerad betong eller som prefabricerade trä-
eller betongelement.  

”För att byggnadens vridstyvhet skall bli så stor som möjligt måste de stomstabiliserande elementen 
placeras så långt från byggnadens vridcentrum (överslagsmässigt samma som byggnadens centrum) 
som möjligt” (Isaksson2005, s.193). Det är inte alltid möjligt att placera trapphus/hiss nära fasaden 
pga. planlösningen. Stommen behöver då utformas med extra extra stabiliserande element, t.ex. 
väggskivor eller vindkryss, om trapphusen inte räcker som stomstabilisering [101]. 
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3.3 Stomsystem 
De vanligaste stomsystem som förekommer i träbyggnader är: 

 Pelar-balksystem 
 Skivsystem av massivträ   
 Regelsystem (lättbyggnadsteknik) 

Dessa system kan sedan kombineras i tre olika byggmetoder: platsbygge, prefabricerade planelement 
och prefabricerade volymer [15]. Dessa byggmetoder kommer att beskrivas i avsnitt 3.4.   

3.3.1 Pelar-balksystem 

I pelar-balksystem utgörs det vertikala bärverket av pelare. Systemet används framför allt till 
byggnader med stora öppna golvytor eller fasader som har stora öppningar, t.ex.  affärslokaler, 
kontorer och industrier.  

Hos pelar-balkstommen överförs de horisontella lasterna med hjälp av fackverk eller väggskivor ner 
till grunden. De stabiliserande elementen bör placeras vid trapphus eller i fasad för att inte störa 
planlösningen. Om bjälklagen är av massivträ kan de även användas som styv skiva. Ramverkan kan 
även utnyttjas för stabilisering av byggnaden om pelare och balkar är tillräckligt styva och 
knutpunkterna är momentstyva.  

Svikt är ofta ett problem för bjälklag på balkar. Därför väljs oftast kontinuerliga balkar upplagda på 
våningshöga pelare för att undvika problemet och vid små spännvidder kan balkarna istället hängas 
upp mellan pelare.  

Balkar måste placeras under bjälklaget om kontinuerliga bjälklag skall utnyttjas. För att bjälklagets 
konstruktionshöjd inte ska blir för stor kan kombination av stålbalkar och träpelare användas. 
Limträbalkar kan användas när konstruktionshöjden tillåter.  

Vid utformning av de vertikala bärverken är det viktigt att deformationsegenskaperna för de olika 
beståndsdelarna blir så lika som möjligt. Det är viktigt att det inte byggs in element som kan krympa i 
vertikalled vid belastning eller vid ändring av fuktinnehållet. Trä har låg bärförmåga vinkelrätt mot 
fiberriktningen och när fuktkvoten sjunker är krympningen stor. Därför bör bärande komponenter av 
trä som belastas vinkelrätt mot fibrerna ha en fuktkvot som motsvarar det slutliga tillståndet i 
byggnaden för att undvika sättningar i stommen. 

När det kommer till pelare av limträ har de hög bärförmåga i förhållnadevis små tvärsnitt. Eftersom 
trä har hög bärförmåga i fiberriktningen är deformationen inte märkbart mer under last än 
motsvarande pelare av stål eller betong [14].  

3.3.2 Skivsystem av massivträ   

Ett massivträsystem är uppbyggt av träskivor som är ihoplimmade i flera skikt. Sådana flerskiktsskivor 
brukar även kallas för korslimmade skivor, KL-skivor, av trä.  

I ett stomsystem av massivträ utgörs stommen av väggar och/eller bjälklag med massivträskivor som 
förankras till varandra. Stomsystemet lämpar sig främst i byggnader där våningshöga element kan 
användas som bärande och stabiliserande bärverk, t.ex. i småhus, flervåningshus och mindre lokaler 
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med bjälklagspännvidd mindre än 12 meter. Vid bjälklagspännvidder större än 12 meter kan 
träväggar som är bärande kombineras med eventuella pelare och balkar.  

Bjälklag av massivträ har undersidor som är plana, vilket underlättar för enkel och snabb montering 
av installationer, t.ex. för monteringen av underliggande undertak [17]. De kan också lämnas synliga 
från undersidan.  

Följande är särdragen för byggsystem av massivträ: 

 Bärförmågan är hög. 
 Klarar av stora spännvidder. 
 Görs oftast med höga prefabriceringsgrader. 
 Kan användas för att stabilisera byggnaden. 
 Enkelt med håltagning och infästning. 
 Ger fördelar med sin låga vikt för montering, transport och grundläggning. 

3.3.3 Regelsystem (lättbyggnadsteknik) 

Regelsystem, som också kallas för lättbyggnadsteknik, beskriver ett stomsystem som är uppbyggt av 
reglar och bjälklag av massivt virke eller profiler som är sammansatta, t.ex. fackverk, I-balkar och 
limträ. Profilerna kombineras sedan med skivmaterial, mineralull och membran som fungerar som 
fuktskydd och lufttätning.  Regelsystemet lämpar sig i såväl småhus som flerbostadshus [18]. 

 

 

 
Figur 3.5 Regelstommens beståndsdelar [18]. 
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3.4 Byggsystem 

3.4.1 Prefabricerade planelement 

Prefabricerade planelement innebär att enkla och plana byggnadsdelar (väggar, bjälklag eller tak) 
förtillverkas och monteras ihop på fabrik med t.ex. isolering och skivbeklädnad. De färdiga elementen 
levereras till byggarbetsplatsen för att därefter monteras samman med övriga byggnadsdelar.  

3.4.2 Prefabricerade volymer 

Volymbyggnadssystem är en vidare utveckling av planelement. Volymbyggnadssystem går ut på att 
olika element (väggar, tak och bjälklag) monteras ihop på fabrik till volymmoduler i form av kök, rum 
och badrum. Modulerna transporteras sedan till byggarbetsplatsen där de monteras samman till 
fullständiga lägenheter.  

3.5 Förankringssystem 
Det finns olika förankringssystem för att sammanfoga de olika byggnadsdelarna med varandra.  
Förankring utförs främst för att ta upp de vertikala och horisontella krafterna som verkar på 
byggnaden. I detta examensarbete ligger fokus på de horisontellt verkande krafterna mot byggnaden 
med trästomme. De horisontella krafterna uppkommer oftast av vindlaster. Det krävs därför någon 
form av mekanisk sammanfogning mellan anslutningar och knutpunkter för att säkerställa byggnaden 
mot ras samt förstärka skjuvkraftskapaciteten mellan de stabiliserande elementen som t.ex. väggar 
och bjälklag.  

Sammanfogningen mellan anslutningar och knutpunkten kan ske med hjälp av spikar, skruvar och 
olika typer av stålbeslag, som t.ex. spikningsplåtar, vinkelbeslag, balkskor och bandstål. Val av beslag 
styrs ofta av konstruktiva begränsningar, som t.ex. kontakttryck mellan stål och trä, trä och betong. 
Utformningen av beslagen kan antingen vara infällda eller utanpåliggande. I grövre konstruktioner 
brukar belsagen vara infällda av brandtekniska skäl.   

Nedan anges olika slags beslag/förband och dess ändamål: 

 Balkskor används för att sätta fast en balkände till en annan balk eller pelare 
 Vinkelbeslag används för att sammanfoga element som bildar vinkel med varandra 
 Universalbeslag är ett alternativ till vinkelbeslag 
 Gaffelankare används för att förankra takstol 
 Stolpskor  är ett nedre fäste för en stolpe eller pelare i ett fundament 
 Spikplåtar används för att sammanfoga takstolar [33].   
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3.6 Byggtekniska krav 
Generellt finns det många byggtekniska krav som måste uppfyllas inom ett byggnadsprojekt. De 
byggtekniska kraven i detta examensarbete omfattar brand, fukt och akustik. 

3.6.1 Brand 

För att uppnå alla brandkrav som ställs på trästommen krävs nödvändig brandskyddsstrategi helst 
med både aktivt och passivt brandskydd. Den brandskyddsstrategi som väljs avgörs av följande 
aspekter: 

 Vilka möjligheter som finns för räddningstjänsten att nå branden och släcka den.  
 Vilket aktivt brandskydd som väljs, t.ex. sprinklersystem, brandsläckare. 
 Vilka möjligheter som finns för att förhindra vidare spridning av brand och rök, dvs. passivt 

brandskydd [20]. 

Alla byggnader måste brandklassificeras. Brandklasserna finns angivna i BBR (Boverkets byggregler) 
och måste vara uppfyllda. När brandklassen ska bestämmas tittar man på hur stor byggnaden ska bli 
och vad syftet är med byggnaden, dvs. om det ska vara bostäder eller lokaler. Det finns fyra olika 
brandklasser: Br0, Br1, Br2 och Br3.  

 Br0 –  gäller för byggnader som har fler än 16 våningar.  
 Br1 –  gäller för byggnader som har fler än 2 våningar. För byggnader med 2 våningar och om 

det finns tillfälliga övernattningslokaler för handikappade och sjuka, eller om det 
förekommer samlingslokaler på plan 2. 

 Br2 –  gäller för byggnader med 2 våningar som har fler än 2 bostäder, samlingslokal på 
markvåning, och/eller en area större än 200 m2. 

 Br3 –  gäller för övriga byggnader så som enbostadshus eller tvåbostadshus. 

Den brandklass som väljs avgör därefter valet av vilka brandkrav som ska ställas. 

Det som utgör det passiva brandskyddet är utformningen av konstruktionen på byggnadsdelar. Det 
finns olika funktionskrav för brand som ska bestämmas för enskilda byggnadsdelar, dvs. vid en brand 
ska byggnadsdelskonstruktionen kunna förhindra eventuell vidare spridning av brand till resten av 
huset. Med enskilda byggnadsdelar menas golv, tak, väggar etc.  

Byggnadsdelarna brukar delas in efter tre grundläggande funktioner som måste uppfyllas med 
avseende på brandmotstånd. Dessa funktioner (funktionskrav) kännetecknas med tre bokstäver: 

R – innebär bärförmåga 
E – innebär integritet/täthet 
I – innebär isolering 

Funktionskraven kan kombineras med varandra. Det finns också tidskrav på byggnadsdelar, med 
intervall på 15-360 minuters brinntid. Efter bokstäverna R,E,I följer en siffra, ex: 15, 30, 60 etc. Siffran 
står för det antal minuter som en konstruktionsbyggnadsdel klarar av att upprätthålla en eller flera 
av de grundläggande funktionerna R,E,I vid en brand [21]. 

Det som är positivt med trä som byggnadsmaterial med avseende på brand, är att trä brinner 
förutsägbart. När branden är fullt utvecklad vet man att trä brinner med hastigheten  
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0,65 - 0,8 mm/min. Det bildas då ett skikt av kol på ytterdelen av trämaterialet vilket bromsar eldens 
spridning djupare in i trädet [102]. 

3.6.2 Fukt 

Fukt påverkar träets egenskaper avsevärt i jämförelse med betong. Därför krävs nödvändiga åtgärder 
för att motverka att fukten ska tränga in i trästommen både vid projekteringsskedet och 
produktionsskedet, men också för att skydda trästommen från andra möjliga olyckshändelser under 
bruksskedet, ex: utlösning av sprinklersystem. Om systemet t.ex. skulle utlösas av misstag, kan det 
möjligen leda till fuktskador på trästommen. Om fukt inte torkas ut tillräckligt fort ur trästommen 
kan träet angripas av mögelpåväxt som i sin tur kan orsaka hälsoproblem för människorna som bor i 
husen.  

Väderskydd av byggnadsmaterial är viktigt att tänka på under produktionsskedet. Det krävs noggrann 
planering för att skydda träbyggnadselement vid leverans och vid förvaring på byggarbetsplatsen. 
Det finns olika metoder som diverse byggnadsföretag har tagit fram och använder sig av i dagsläget.  

En vanlig lösning på fuktproblem som dyker upp vid produktionsskedet som många byggnadsföretag 
använder sig av går ut på att husbygget börjas med att bygga upp ett tält. I tältet kan de i sin tur ha 
full kontroll på både luftfuktigheten och att stommaterialet förblir torrt. Deras material levereras 
direkt in i tälten strax före monteringen. På grund av den kontrollerade luftmiljön vid 
produktionsskedet kan företaget på så sätt garantera sina kunder torra hus [22]. 

3.6.3 Akustik 

I dagens samhälle är det vanligt att det byggs på bullerutsatta lägen i centrala delar av städerna, nära 
vägar och järnvägar, eftersom centrala bostäder efterfrågas av befolkningen. Det medför att 
ljudkraven blir allt tuffare att uppnå.   

I en byggnad kan ljud färdas i många olika former, t.e.x. som luftljud, stegljud och flanktransmission.  

 Luftljud – Ljud som överförs genom  luften, t.e.x. från en högtalare eller en person som 
pratar. Här transporteras ljudet genom otätheter, ventilationer och öppna ytor.  

 Stegljud – Är en ljudkälla som verkar direkt på ett bjälklag. Det kan vara steg från personer 
som går, föremål som tappas på golvet etc.  

 Flanktransmission – Ljud som fortplantar sig via material (vanligtvis konstruktionsdelar) till 
andra rum i byggnaden [35,36].  

För att få goda ljudförhållanden i hus med trästomme brukar förutsättningarna ligga på 
dimensioneringen av bjälklaget och lägenhetsskiljande väggar, dvs. bjälklaget och lägenhetsskiljande 
väggar dimensioneras med utgångspunkten från ljudkraven [24]. 

Det finns fyra olika ljudklasser (A, B, C och D) som  beskriver hur goda ljudförhållandena är i en 
byggnader.  

 Ljudklass A – Den högsta ljudklassen och brukar oftast vara ljudkravet för specifika byggnader 
och/eller utrymmen i byggnaden som kräver största möjliga ljudisolering, t.ex. sjukhus och 
operationssalar. 
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 Ljudklass B – Den vanligaste ljudklassen och är målet att kunna uppnå för bostäder och 
lokaler.  

 Ljudklass C – Ljudklass C är myndighetskravet. Det är den lägsta acceptabla ljudklassen som 
är möjligt att använda både vid nybyggnation och ombyggnation som utförs med prioritering 
på  ”låga  direkta    kostnader”.  Byggnadsnämnden  kan  inte  kräva  en  högre  ljudklass  än  C.  Om  
byggherren önskar bättre ljudmiljö kan han ställa krav på entreprenören att uppfylla högre 
ljudkrav, t.ex. B. 

 Ljudklass D – Den lägsta ljudklassen som kan gälla och som används vid ombyggnationer av 
äldre hus där det antikvariska värdet begränsar ljudisoleringsförbättrande åtgärder, t.ex. får 
trägolv eller tak inte ändras [23, 203]. 

Ljud i träbyggnader transporteras lättast genom olika fogar och byggnadsdelsanslutningar. Dessa 
brukar behöva tätas på olika sätt. Olika ljudkrav styr vilken lösning som ska användas för tätning och 
isolering av ljud. En stor del av totala ljudet som transporteras inom en byggnad kallas för 
flanktransmission.  Flanktransmission  är  främst  stegljud  (men  även  luftljud)  som  istället  för  att  ”gå  
rakt  igenom”  bjälklaget  färdas  ner  i  väggarna och strålar ut som ljud, dvs flanktransmission är luft- 
och stegljud. Flanktransmissionen brukar motverkas med olika flanktransmissionsspärrar [203]. 

Vid användning av flanktransmissionsspärren vill man minska ljudrörelsen främst i vertikal riktning, 
dvs. mellan våningar. Men man ska också tänka på ljudet som färdas i horisontell riktning t.ex. mellan 
en korridor och ett kontorsrum. Montering av flanktransmissionsspärren ge en strukturell avskiljning 
mellan våningarna som minskar ljudtransmissionen men tillåter överföring av statiska krafter.  

En vanlig lösning som brukar tillämpas som flanktransmissionsspärr i vertikal riktning går ut på att det 
monteras  ”mellanlägg”  i  form av akustikkuddar, Sylomerer, mellan olika byggnadselement (väggar, 
våningsbjälklag etc.) och som har en elastisk egenskap (laminerat naturgummi eller polyuretanskum). 
Det förekommer också flanktransmissionsspärrar av trä eller stål. 

Vid användning av t.ex. sylomerkuddar som flanktransmissionsspärr är det långtidslast som beaktas 
vid  beräkningsskedet  av  ”kuddar”.  Efter  ett  tag  sker  det  en  deformation  av  kuddar  som  uppstår  pga.  
byggnadens statiska krafter, dvs. kuddarna trycks ihop och minskar i dimension. Anledningen till det 
är att sylomerkuddarna klarar av att ta upp tryckkrafter men inte lyftkrafter. Om sylomerkuddar 
utsätts för lyftkraft brukar det medföra förslitningar på kuddarna. Vid en uppstådd förslitningsskada 
på dessa kuddar resultera det  i  permanenta  ”tomrum”  med  lufthål  i  som lätt släpper igenom 
oönskadt ljud. Förslitningsskador på sylomerkuddar går inte att lösa eller åtgärda efteråt [24]. 

En lösning på flanktransmissionsljudet i horisontell riktning är att t.ex. separera bjälklaget och 
väggen, dvs. genom att göra ett urklipp i bjälklaget och låta väggen fortsätta ner till 
ljudisoleringsskiktet.  På  grund  av  alla  ”böjar”  som  uppstår så kan ljudet inte längre transporteras rakt 
genom området där konstruktionsdelar är sammansatta.  

Stegljudsisolering  utförs  på  bästa  sättet  genom  att  montera  lister  som  är  ”avdämpande”  eller  genom  
att separera golv- och takkonstruktionen [25].  
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4. Referensobjekt 1 – Ulls Hus (Kuben) 

 

 

Figur 4.1 Översiktsbild över Ulls Hus    

 

 

Figur 4.2 Översiktsbild över Ulls Hus    
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4.1 Bakgrund och företagsfakta 
Bjerking AB är ett av Sveriges ledande arkitekt- och ingenjörsföretag som grundades av Sven-Erik 
Bjerking år 1943. ”Under  åren  har  Bjerking  AB  varit delaktiga i den svenska byggteknikens historia, 
ofta som problemlösare och teknikutvecklare”. Bjerking är ett företag som har samlat all kompetens 
under ett tak med arkitekter och ingenjörer i samverkan [26]. 

Bjerkings uppdrag i Ulls Hus är att medverka i projekteringen med konstruktion, geoteknik, 
tillgänglighet, miljösamordning, VA och riskanalys. 

I denna uppsats kommer endast en del av Ulls Hus, den som kallas Kuben, att behandlas. Kuben är 
entrén till Lantbruksuniversitetet och är den högsta delen av Ulls Hus. Kuben byggs med trästomme 
medan övriga delar av Ulls Hus byggs med betong- och stålstomme.  

4.2 Inledning 
Byggnaden som har fått namnet Ulls Hus är ett projekt i Uppsala inom campusområdet Ultuna. Det 
omfattar lokaler för Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) centrala ledning och administration och 
undervisningslokaler för Stad och Land som utbildar landskapsarkitekter samt institutioner för 
ekonomi [27]. 

Kuben, entrén till Lantbruksuniversitet, kommer att vara i 6 våningar med en byggyta om ca 30x30 
meter. På grund av marknivåerna medför det suterrängvåning vilket gör att bottenvåningen motfylls 
mot en sida, se bilaga 1-4.  

Tabell 4.1 Byggfakta om Ulls Hus [27]. 

BYGGFAKTA  
  
Allmänt  
Ort Uppsala 
Campusområde Ultuna 
Verksamhet Undervisning och forskning 
Byggstart 2012-05-30 
Färdigställande 2015-03-31 
Antal våningar Kuben: 6 våningar 
 Övrig: 2-3 våningar 
Entreprenadform Samverkansentreprenad 
Byggmetod Prefabricerade planelement 
  
Aktörer  
Beställare Akademiska hus 
Arkitekt Ahrbom & Partner Ab 
Generalentreprenör PEAB 
Konstruktion Bjerking AB 
Stomleverantör (trästomme) Moelven  
VVS-konsult Pb-teknik 
El-konsult ÅF 
Landskapsarkitekt White AB 
Brand Fire Risk and Engineering Nordic 
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4.3 Stomsystemet 
Stomsystemet i Kuben består av ett kombinerat system, pelar-balksystem och skivsystem. 
Stomsystemet levereras och monteras av Moelven Töreboda AB , men deras byggsystem har inte 
använts i detta bygge utan Bjerking har kombinerat limträ och massivträ , där balkar och pelare 
utgörs av limträ medan bjälklag och ytterväggar är av massivträ [35]. 

Stomme enligt följande (för ritningar se bilaga 5-12 ): 

Pelare och balkar ligger i ett rutnät med ett 7,2 meters avstånd som är genomgående, d.v.s. i varje 
7,2 meter finns det en pelare och mellan alla pelare ligger en balk upplagd. På så sätt utgör detta ett 
pelar-balksystem. 

Eftersom detta är en relativ stor byggnad med stora öppna ytor samt har olika verksamhet i de olika 
våningsplanen kommer vi att beskriva varje plan för sig för att det ska blir lättare att förstå 
uppbyggnaden av stomsystemet. 

Trä ska alltid stå ovanför mark. Därför har stålpelare och ytterväggar av betong använts som vertikal 
bärverk på plan 1. Det horisontella bärverket består av bjälklag av HD/F-plattor (betonghåldäck) som 
står på HSQ-balkar (stålhattbalkar). 

På plan 2 och 3 har en blandning av stål- och träpelare använts, detta beror på att på plan 4 finns ett 
våningshögt stålfackverk som bär plan 4 till 6. Stålfackverket fungerar ungefär som en hög balk, men 
gjordes som fackverk för att kunna utnyttja den stora konstruktionshöjden. 

Tre av pelarna på plan 2-3  är mer utsatta (tar mer last) än övriga pelare, därför har dessa pelare 
gjorts i stål.  De tre mest utsatta pelarna kunde göras i limträ men arkitekten har velat ha samma 
storlek på pelarna genom hela huset. Om alla pelare skulle göras i trä samt ha samma storlek skulle 
pelarna få så stora dimensioner som 650x650 mm, vilket skulle medföra stora kostnader samt att de 
skulle stjäla utrymme. Lösningen till detta blev att använda stål i de tre mest utsatta pelarna och klä 
in dem med trä så att de ser ut som träpelare och får samma dimensioner som övriga limträpelare. 

Bjälklagen i plan 2-3 är av korslimmade massiva träskivor. På plan 2 ligger dessa KL-skivor uppe på 
HEA-balkar medan på plan 3 ligger de på limträbalkar.  

Som tidigare nämnts finns ett våningshögt stålfackverk på plan 4, det fungerar som horisontellt 
bärverk. Alla pelare på plan 4 är av limträ och bjälklagen utgörs här även av korslimmade massiva 
träskivor. 

På plan 5 och 6 består pelarna helt av limträ medan balkarna som ligger på pelarna är av både stål 
och limträ. Som i övriga plan består bjälklagen av massiva träskivor.   

Sammanfattningsvis består det vertikala bärverket av pelare och ett hisschakt av betong som går från 
plan 1 till plan 6 och det horisontella bärverket utgörs av stålfackverk, balkar och skivor [201]. 
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4.4 Stabiliseringssystem och förankringssystem 
När det gäller trähus generellt används väggskivor (skivverkan) i första hand alltid för stabilisering, 
men om väggskivor inte finns eller om total flexibilitet för ombyggnadsmöjligheter önskas väljs 
stålkryss (fackverk) och mest sällan utnyttjas inspända pelare för stabilisering. Ramverkan används 
mycket sällan i träbyggnader eftersom det oftast blir enorma belastningar och så kräver ramsystemet 
mycket höjd, d.v.s. stora dimensioner måste användas för att det ska blir stabilt.   

För att stabilisera Kuben mot horisontella laster som t.ex. vindlast har betongväggar och vindkryss i 
plan 1 till 3 använts och på plan 4 till 6 har massiva träskivor i ytterväggarna nyttjats. Vindkryssen är 
av massiv stålstång och används som stabilisering pga. glasfasaden eftersom glasfasaden inte är en 
väggskiva och därför inte kan föra ned krafter till grunden som styva väggskivor gör.  

Om husets väggar utsätt för horisontella laster som t.ex. vindlast vill de antingen glida eller rotera. 
Glider de blåser i princip huset av grunden vilket inte får ske och blir det rotation uppstår brott eller 
stjälpning  [201]. 

4.4.1 Stabilisering mot glidning 

Det finns två sätt för att hindra huset från att glida, det ena är att utnyttja friktionen som finns 
mellan materialen och räkna ut en mothållande friktionskapacitet och se ifall den räcker för att 
förhindra huset mot glidning. Om friktionskapaciteten inte är tillräcklig måste armeringsjärn, dubbar 
eller vinkelbeslag användas.  

På plan 1 i Kuben står en prefabricerad betongvägg mot en betonggrund, vilket gör att det finns 
friktion mellan dessa två element. Den prefabricerade betongväggen i plan 1 förankras till grunden 
med dubbar som sticker upp i grunden. Betongväggen ställts alltså på dubbarna och gjuts sedan in i 
väggen. Förankringen och friktionskrafterna motverkar huset från att glida. Även om friktionskraften 
skulle klara av lasterna som uppkommer används ändå förankringarna eftersom en minimiförankring  
alltid behövs.  

I normala fall när det gäller betong- och stålbyggnader är en 6 våningsbyggnad inte särskilt hög och 
en minimiförankring hade varit tillräcklig, men det som har gjort Kuben lite speciell är att det inte är 
betong och stål på alla våningar utan det är trä i de resterande våningsplanen (plan 2-6).  

Eftersom trä väger mycket mindre än betong blir vertikalkraften också mycket mindre. Egenvikten för 
trä är bara 1/5 av betong vilket gör att friktionskapaciteten reduceras rejält. Därför räckte det inte 
med en minimiförankring på plan 1 utan extra förankring sattes in för att kunna klara lasterna [201]. 

4.4.2 Stabilisering mot rotation 

Samma metod används för att hindra huset mot rotation. Först räknades friktionskapaciteten ut för 
att se om den var tillräcklig. För Kuben var kapaciteten inte tillräcklig vilket gjorde att man var 
tvungen att förankra väggarna extra mycket. Bjerking löste problemet genom att sätta in kontrefor 
(extra betongpelare) i väggen på plan 1, d.v.s. i varje 7,2 meter finns det en förtjockning i väggen som 
är kraftigt förankrad i grunden.  Kontreforen är till för att ge huset mer vikt och mer yta att förankra 
på.  
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Bjerking har även valt att förtjocka kontreforen av anledningen att limträpelarna ligger innanför 
betongväggen pga. att det ligger markislådor infällda i fasaden. Glaset måste då tryckas in vilket gör 
att pelarna också måste tryckas in för att glaset ska vara utanför pelarna. Konsekvensen av detta blir 
att hela fasadlinjen trycks in och missar sockeln eller betongväggen på plan 1. Även av denna 
anledning för vertikal statik att få betongpelare rätt under en limträpelare har kontreforen 
förtjockats [201]. 

4.4.3 Förankring mellan betong och trä 

Förankringen mellan limträpelare och betong sitter fast med stålbeslag in i betongkontreforen. En 
plåt gjuts in i kontreforen sedan svetsas ett nytt beslag fast i plåten med uppstick. Limträpelaren träs 
då in i den uppstickande plåten som blir infälld i pelaren eftersom man inte vill göra den synlig.  

Principen är att det alltid finns något som är ingjutet i betongen. Sedan finns det olika lösningar på 
hur kopplingarna sätts fast, svetsning är det vanligaste sättet men de kan även vara skruvade.   

Vid förankring av prefabricerade trä med betong ligger problemet oftast på toleransen för de olika 
materialen. Ett trähus byggs med ±2 mm tolerans. Förbindelsen mellan alla virken ska vara tät 
eftersom man inte vill har några glipor. Men för platsgjuten betong ligger toleransen på ±20-30 mm, 
vilket är mycket jämfört med trä. Betongens tolerans blir för dåliga för träet att jobba vidare på. Alla 
möten mellan trä och betong måste kunna justeras.  

4.4.4 Sammanfogning av element med olika förband/beslag 

Nedan visas utförande på sammanfoning av element med olika beslag/förband som har använts i 
Kuben.  

 

 

Figur 4.3 Generell detalj skivskarv över dubbelbalk. Infästning med limskruvning. 
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Figur 4.4 Infästning av primärbalk till hisschakt. Sammanfogning med balksko och spikningsplåt. 

 
Figur 4.5 infästning av VKR balk till pelare. Förankring med spikningsplåtar och dymling.  

4.5 Brand 
I Kuben finns det både passivt och aktivt brandskydd. Sprinklersystem i hela byggnaden fungerar som 
det aktiva brandskyddet. De enskilda byggnadselementen fungerar som det passiva brandskyddet 
och har brandskyddsegenskapen R60. Hela byggnaden har brandklassificeringen Br1.  

Eftersom sprinklersystem kan bli en dyr lösning som ett aktivt brandskydd väljer många därför att 
inte ha sprinklersystem. Det sprinklersystem som används i Ulls Hus kostar ungefär 200 kr/kvm, vilket 
egentligen är en bra investering ifall det uppkommer brand. Däremot om trädetaljerna bekläs med 
gips och om det inte förekommer synliga trädetaljer i byggnaden är det inte lönsamt att ha 
sprinklersystem eftersom gipsskivor räcker som en motståndskälla mot branden.   

Valet att använda sprinklersystemet i Kuben påverkades också av det faktum att byggnaden 
egentligen har 90 minuter brandmotstånd på det vertikala bärverket. Men brandkonsulterna har 
istället utnyttjat sprinklersystemet för att göra tekniska byten. Det resulterade i att R90 har bytts ut 
mot R60 där sprinklersystemet användes som kompromiss [201, 202]. 
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4.6 Fukt 
Den stora fuktproblematiken som har dykt upp under det pågående produktionsskedet av Kuben är 
att kunna lösa väderelaterade fuktfrågor på byggarbetsplatsen. Generellt brukar Bjerking använda sig 
av tältbygget för att motverka att väderleken ska kunna påverka produktionen av deras 
byggnadsprojekt.  

För produktionen av Kuben konstaterade Bjerking tillsammans med entreprenörerna att tältbygge 
inte är genomförbart pga. att byggnaden är för stor och inte går att täcka på ett vettigt sätt. Förutom 
den massiva skalan på byggnaden i fråga så har också andra faktorer påverkat deras gemensamma 
beslut om att tältbygget inte skulle vara genomförbart i detta produktionsskede. De faktorer som 
kom i vägen var den stora frågan om platsbristen på byggarbetsplatsen. För att kunna utföra 
tältbygge  krävs  det  ”ställning”  med  ”torn”  på  varje  sida  om  huset som ska hålla upp tältet. För Kuben 
skulle dessa torn behöva utföras i stora dimensioner för att kunna stabiliseras mot horisontella 
laster. Tornen skulle då kräva stor och nödvändig plats på bygget. Därför har Bjerking tillsammans 
med entreprenörerna valt att istället lägga ner nödvändig tid och planering på att hela 
produktionsskedet skulle genomföras  på  ”löpande  band”  med  bestämt  löpande schema för t.ex. 
leverans av byggnadselement och direkt montering av dessa genom att lyfta byggnadselement direkt 
från lastbilen. 

Eftersom  Kuben  utförs  med  ”planelementbyggnadssystemet”  innebär  det  att  enskilda  
byggnadselement levereras till bygget och monteras ihop direkt på plats. De enskilda 
byggnadselement har ingen innerbeklädnad när dessa levereras till bygget, vilket innebär att 
stommen  är  ”naken”  och  om  det  t.ex. skulle regna under monteringsskedet av byggnadselementen 
skulle det resultera i fuktrosor direkt på stommen. Dessa fuktrosor torkas bara ut därefter (eller 
slipas bort) innan monteringsskedet av invändig beklädnad [201, 202]. 

4.7 Akustik 
Miljöbyggnadklassen silver innebär att minst två av fyra bedömnda parametrar, luft- och stegljud, 
installationsbuller och trafikbuller måste uppfylla ljudklass B. Eftersom Kuben tillhör 
miljöbyggnadsklassen Silver, resulterar det i att hela byggnaden blir automatiskt ljudklass B.  

Kuben har både kontor och föreläsningssalar vilket innebär att det rådet olika ljudisoleringskrav för 
diverse verksamheter. Föreläsningssalar kräver bättre ljudisolering än kontor. 

Stegljud har motverkats genom ett flytande övergolv som har lagts på en ljuddämpande isolering 
(hård mineralull), dvs. uppbyggnaden av bjälklaget är: stommen (plattan) följd av stegljudsisolering, 
ovanpå det en golvspånskiva och gips följt av ytskiktet.  

Där det råder högre ljudkrav har lösningen blivit en ökad isoleringshöjd. Grundisoleringen som 
används för att motverka stegljud är en 20 mm isoleringsmatta. I de utrymmen där det är högre 
ljudkrav har lösningen varit en isoleringsmatta upp till 60 mm. I vissa fall har lösningen varit att byta 
ut hela isoleringsskiktet mot ett tungt golv istället. Resultatet av ett sådant beslut blir bättre 
ljudisolering med en ökad egentyngd på byggnaden. 

Det finns olika luftljudkrav mellan ett kontorsrum och en korridor och mellan två kontorsrum. 
Akustiklösningen som användes mellan korridor och kontor är montering av dubbelvägg med en 
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luftspalt emellan som bryter luftljudet. Mellan två kontorsrum krävdes ingen större ljudisolering då 
det råder lägre ljudkrav. 

Flanktransmissionen i horisontell riktning har lösts genom att mellan korridor och ett kontorsrum 
skära upp den flytande golvskivan ner till isoleringsskivan i bjälklaget och med det bryta ljudrörelsen. 
Däremot står väggen mellan två kontorsrum på samma flytande golv utan någon brytning [201,203]. 
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5. Referensobjekt 2 - Brf Hjortronstället  
 

 

 

Figur 5.1 Fasad mot Mönstringsvägen och Oxenstiernas Allé 

 

 

Figur 5.2 Fasad mot innegård 
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5.1 Bakgrund och företagsfakta 
Lindbäcks är ett familjeföretag i Piteå som grundades 1924 och är Sveriges ledande företag på 
industriellt producerade flerbostadshus i trä. I en enorm och modern verkstadshall på 17 400 
kvadratmeter byggs husen med en volymbyggnadsteknik. Tekniken grundar sig på tillverkning av 
volymer, d.v.s. olika element byggs ihop till moduler i form av kök, rum och badrum som sedan 
transporteras till byggarbetsplatsen där de monteras samman till fullständiga lägenheter.  Lindbäck 
bygger alla sina projekt på totalentreprenad och kan idag bygga upp till 6 våningar höga hus i trä [28]. 

5.2 Inledning 
Hjortronstället är ett bostadskvarter som ligger i Ursvik och hör till kommunen Sundbyberg.  
Hjortronstället innehåller 50 bostadsrättslägenheter med storlekar på 56,6 m2, 71,2m2, 97,0 m2 och 
105,9m2. För planlösningar se bilga 13.  Alla lägenheter har en stor balkong/ uteplats mot gården. På 
Hjortronstället har man fått bygglov på att få grilla på balkongen därför är alla balkonger/uteplatser 
försedda med grill och fläkt.  

 

Tabell 5.1 Byggfakta om Brf Hjortronstället 

BYGGFAKTA  
  
Allmänt  
Ort Stockholm 
Område Ursvik, Sundbyberg  
Verksamhet Bostäder 
Byggstart 2012 november 
Färdigställande 2014 (Första kvartalet) 
Antal våningar  5 
Entreprenadform Totalentreprenad 
Byggmetod Prefabricerade volymer 
  
Aktörer  
Beställare Brf Hjortronstället 2 
Arkitekt Hermansson Hiller Lundberg AB 
Totalentreprenad Lindbäcks Bygg AB 
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5.3 Stomsystemet 
På Hjortronstället valdes att bygga med regelsystem (lättbyggnadsteknik) som stomsystem. Vilket är 
ett stomsystem som Lindbäcks generellt använder sig av vid produktion av sina byggnadsprojekt. 
Regelsystem är ett stomsystem som är uppbyggt främst av reglar av K-virke i väggar och bjälklag och 
som kombineras med skivmaterial, mineralull etc.  

Trästommen på Hjortronstället grundläggs ovanpå garaget. Garagevåningen är byggd i betong och 
står på berg samt packade ytor. De bärande delarna i bostadsvåningarna utgörs av ytterväggar, 
lägenhetsskiljande väggar och bjälklag.  

Idag är det möjligt att bygga upp till 6 våningar med Lindbäcks volymbyggnadssystem, dock finns det 
vissa faktorer som begränsar Lindbäcks att bygga högre hus än 6 våningar. En av de faktorerna är 
tryck, vinkelrät mot fiberriktningen som uppstår, men också rörelserna i stommen.  

”Om Lindbäcks beslutade sig idag att bygga hus med trästomme som är högre än 6 våningar skulle 
den största löpande risken bli att huset skulle bli för svajigt. Det skulle helt enkelt uppstå 
deformation  i  huset”  (Johnson,  H).   

Hjortronstället har putsade fasader, vilket är vanligt för Lindbäcksbyggnader. Det är ganska vanligt att 
det uppstår sprickor på fasaden om den är utförd av puts på en trästomme som har  
Sylomer/Sylodyn kuddar för akustiska åtgärder.  Det problemet har Lindbäcks lyckats att undvika 
eftersom de använder sig av extratjock putssystem med följande uppbyggnad [30, 206]:  

20 PUTS TYP SERPOROC 
50 PUTSSKIVA 
9 GIPS, TYP GHS 
170 REGEL + ISOLERING 
PE-FOLIE 
2x15 PROTECT-F 

För uppbyggnad av övriga väggar se bilaga 17. 

5.3.1 Byggmetod – Lindbäcks volymbyggnadssystem 

Enskilda byggnadselement produceras på Lindbäcks fabrik i Piteå och monteras sedan ihop till 
volymelement. Alla installationer sätts ihop redan på fabriken och kopplas därefter samman ute på 
byggarbetsplatsen.  

Leveransen av volymelementen sker med lastbil, från fabrik i Piteå till den relevanta 
byggarbetsplatsen. Lindbäcks koordinerar transporten efter målsättningen, att vid ankomst av 
volymbyggnadssystemet till leveransdestinationen ska volymmodulerna lyftas direkt från lastbilen 
och upp på huset för fastmontering/förankring. 

Det finns särskilda begränsningar på hur bred en last maximalt får vara när den ska transporteras på 
allmänna vägar. Av transportbegränsningsskäl får därför volymmodulerna inte ha en bredd som 
överstiger 4,15 m. Vid transport av last som överstiger den högsttillåtna lastbredden krävs special 
escort av vägtransportledaren eller polisen [34]. Det är därför Lindbäcks volymmoduler är 
dimensionsbegränsade.  Storleksbegränsningar som råder på volymmodulen är (max): 4x8x3 m3 
(bredden x längden x höjden) [205, 206]. 
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5.4 Stabiliseringssystem och förankringssystem 
För byggnadsprojekt som utförs med volymbyggnadssystem kan byggnadsstabiliseringen delas upp i 
två delar, lokal och global stabilisering. Den lokala stabiliseringen måste bli stabil för att den globala 
stabiliseringen ska kunna överföra diverse krafter mellan volymelement och ner till grunden. 

 Lokal stabilisering – stabilisering för varje enskilt volymelement, där varje volymelement 
stabiliseras av sig själv. Den lokala stabiliseringen sker genom ett fungerande 
stomstabiliseringssystem, dvs. skivverkan. Med skivverkan sker den horisontella 
stabiliseringen genom bjälklags- och innertaksskivor och den vertikala stabiliseringen genom 
lägenhetsavskiljande (volymavskiljande) väggar.  
 

 Global stabilisering – stabilisering för hela byggnaden som helhet, t.ex. när vindlast är 
verksam på byggnaden, ska den lasten överföras genom friktionskraft mellan volymerna från 
en våning till nästa, genom hela byggnaden.  

 
På Hjortronstället används skivverkan som stomstabiliseringssystem. För att skivverkan ska kunna 
fungera som stabiliserande måste väggar och bjälklag samverka med varandra som en enhet annars 
kan inte nödvändiga lastöverföringar ske för stabilisering av byggnaden. 

Lastöverföringen sker mellan väggarna och bjälklagen som tillhör stomstabiliseringssystemet, alltså i 
detta fall är det ytterväggar, lägenhetsavskiljande väggar och bjälklag. 

Lindbäcks använder sig för övrigt av samma förankringsmetoder för alla sina byggnadsprojekt. Det 
som däremot skiljer sig är de olika infästningspunkterna för förankringsbeslag. För Hjortronstället 
redovisas dessa punkter i bilaga 15. Bilaga 16 visar vilken typ av förankringsbeslag som har använts 
för sammanfogning av olika element.  

Förankring med grunden ser dock annorlunda ut eftersom byggnaden alltid ställs på en 
betonggrundplatta. Eftersom det inte går att spika ner i betongplattan krävs det därför något som 
fäster i betongen. Lindbäcks brukar använda sig av betongexpander eller spikplugg, som förankras 
rakt ner i betongplattan [205, 206].  

När en volymmodul är färdigförankrad till grunden och nästa volymmodul ska förankras på samma 
sätt strax intill den första volymmodulen kan åtkomligheten vara ett problem. Eftersom det är små 
mellanrum (ca 20-30mm) mellan volymerna kan det vara svårt att komma åt och förankra den andra 
volymmodulen [201]. Det Lindbäcks har gjort är att förankra runt volymerna (utvändigt) så gott det 
går och förankra invädnigt på de platser där man inte kommer åt. En annan lösning som används är 
att ha en smal öppning längst ner på varje volym. Genom den här öppningen kan monteringspersonal 
lätt komma åt och montera fast volymmodulerna. Öppningen täcks med lös vindpapp som rullas upp 
vid monteringen av förankringen. När allt har blivit färdigmonterat sätts en Weatherboardskiva 
(utvändig gips) för öppningen. Vid större öppningar behövs spännband eller stålstag för att stabilisera 
under montaget av förankringarna. När dessa förankringar är färdigmonterat tas 
spännbanden/dragstagen bort [206]. 
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5.4.1 Stabilisering mot glidning 

När det finns vindlast mot en byggnad uppstår skjuvkrafter som måste överföras genom väggar och 
bjälklag ner till grunden, annars kan det uppstå glidning. För att undvika att volymmodulerna glider 
av varandra när det uppstår vindlast, brukar friktionskrafter utnyttjas mellan volymelement. Det 
monteras även en minimiförankring för att motverka glidningen.  

Den vindlast som uppstår mot en byggnad med volymbyggnadssystem  tas upp och transporteras  av 
varje volymelement för sig. D.v.s. varje volymelement kan enbart transportera den delen av 
vindlasten som är verksam mot den enskilda volymen där transporten av vindlasten sker genom 
volymens skivverkan av bärande väggar och bjälklag [31]. 
 
På Hjortronstället har volymerna förankrats med monteringsdubb som trycks in i hål i hammarbandet 
(regeln som är i överkant av volymen), se figur 5.3.  Dubbarna monteras vanligtvis in i alla fyra 
ytterhörn och på varannan meter på hammarbandet.  
 
Antal dubbar och deras placering bestäms, i särskilda fall, av den personal som genomför montering 
ute på byggarbetsplatsen. Anledningen är främst för att underlätta monteringsprocessen eftersom 
volymen behöver styras  ”in”  snett  för  att  få  in  den  på  sin  rätta  plats,  intill  ett  redan  befintligt  
volymelement som redan har blivit fastmonterat [206]. 
 
 

 
Figur 5.3 Monteringsdubb mellan volymerna. 

 
  

Monteringsdubb 
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5.4.2 Stabilisering mot stjälpning 

För volymbyggda hus ska stjälpning motverkas av mothållande vertikalkrafter från alla volymelement 
och egentyngd av byggnaden. Om egentyngden inte räcker finns behovet att förankra neråt i 
undergrund [31].  

Vanligaste förankringsmetoder som Lindbäcks använder sig av för att volymmoduler inte ska blåsas 
av är att utnyttja egentyngden på huset och använda spikningsplåtar mellan alla volymelement 
(våningar), vilket också motverkar de stora lyftkrafterna som ger upphov till stjälpning när stommen 
utsätts för stark vind, se bilaga 16 för beslagtyp. [205].  

Inom Lindbäcksbyggen utförs generellt också förstyvning mot vinden, när det byggs på höjden, för att 
motverka både glidning och stjälpning. Förstyvningen sätts i stommen och kan även sitta på bärande 
innerväggar, där innerhörn och ytterhörn möter varandra.  

På Hjortronstället har en vinkelbeslag sats ut på varje hörn och skruvats åt fullt på varje sida. I 
fasaden sitter förstyvningen, alltså bakom det utvändiga gipset [206]. 

5.5 Brand 
Lindbäcks brukar inte använda sig av det aktiva brandskyddet som t.ex. sprinklersystem. Därför finns 
det inte heller sådant på Hjortronstället. Däremot så uppfyller byggnadsstrukturen på 
Hjortronställets ett passivt brandskydd som motsvarar R60. Anledningen till att Lindbäcks har valt att 
inte bygga med sprinklersystemet är att det finns invändigt gips i väggarna och stålreglar som står 
emot brand. Det finns också monterad brandisolering i form av brandstopp mellan diverse 
konstruktionsmöten och hålrum [205, 206]. Se bilaga 18 för utföring av brandstopp.   

5.6 Fukt 
Eftersom Lindbäcks bygger med volymbyggnadssystemet innebär det att det blir svårare att planera 
för eventuell väderlek. Därför har Lindbäcks ingen generell fuktplaneringsstrategi på en 
byggarbetsplats.  

Alla volymelement täcks med presenning på fabriken i Piteå före leveransen och på sådant sätt är 
dessa volymer skyddade mot fukt under transporten till byggarbetsplatsen. Skyddet lyfts sedan av 
precis innan monteringen av elementen. Om det däremot regnar den dagen som volymerna blir 
levererade till bygget och ska monteras brukar Lindbäcks avvakta med monteringen av volymerna 
tills det slutar regna. En sådan situation kan medföra stora kostnader vid dålig väderlek. En lastbil 
som  har  transporterat  volymelementen  brukar  i  sådant  fall  ”vänta”  i  ca  ett  dygn.  Om  det  inte  har 
slutat regna till dess uppstår ytterligare komplikationer, där Lindbäcks står inför ett val att försöka 
lasta av volymelementen eller transportera tillbaka dessa till fabriken. För att kunna lasta av 
volymerna krävs det i sin tur stort förvaringsutrymme på byggarbetsplatsen, vilket oftast inte finns. 
Det är därför viktigt för Lindbäcks att vid montering av byggnadsvolymelement ha fullständig koll på 
väderleksrapporten, dvs. om det är allmänkänt att det ska regna i tre timmar på morgonen då 
åtgärdas det genom att jobba ifatt de tre regntimmarna till lite längre in på kvällen. Vid eventuellt 
längre förseningar pga. väderlek kan det annars resultera i enorma kostnader för att ha sina 
transportlastbilar ståendes kvar på byggarbetsplatsen. 
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För att säkra de färdigmonterade volymerna mot fukt ute på byggarbetsplatsen tillverkas taket 
färdigt på byggarbetsplatsen innan volymerna anländer. När volymerna kommer till byggplatsen lyfts 
en sektion (montering av volmerna sker sektionsvis) av taket bort och därefter monteras volymerna 
direkt från lastbilarna. När en sektion är färdig monterad lyfts taket på plats för att täcka volymerna 
mot eventuell nederbröd. [205, 206]. 

5.7 Akustik 
Inom Lindbäcks byggnadsprojekt brukar akustikfrågor lösas direkt på fabriken, dvs. där trästommen 
produceras och monteras ihop till färdiga volymelement med färdigmonterad innerbeklädnad för att 
sedan levereras till byggarbetsplatsen. Under produktionen av volymelement isoleras alla 
byggnadselement för ljud- och brandkrav. Lindbäcks brukar generellt använda sig av samma sorts 
lösningar på ljudkrav för alla sina byggnadsprojekt. 

Byggnadsprojektet Hjortronstället uppnår Ljudklass B. På Hjortronstället har Lindbäcks löst 
akustikkraven  genom  att  använda  sig  av  bl.a.  ”dubbelstruktur”  som  konstruktionslösning. Med 
dubbelstruktur menas att det byggs med dubbla lägenhetsavskiljande väggar vilket medför en god 
luftljudsisolering. Mellan två lägenhetsavskiljande väggar finns isolering och luftspalt som ska ha en 
ljudbrytande förmåga mellan lägenheterna, se bilaga 14.  

Stegljudet  har  åtgärdats  genom  att  separera  bjälklaget  och  innertaket  för  att  dessa  inte  ska  ”sitta  
ihop”  för  att  lättare  kunna  bryta  ljudrörelsen  mellan  våningar,  men  också  genom  att  montera  en  
golvgipsskiva på spånskivan i bjälklaget (dock inte på bottenvåningen).  

För att motverka flanktransmissionen mellan lägenheterna har sylomerklossar monterats mellan 
varje volymelement, se bilaga 18,[205, 206]. 
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6. Resultat  

Tabellen nedan visar jämförelserna mellan Ulls Hus och Brf Hjortonstället. 

 Ulls Hus (Kuben) Brf Hjortronstället  

ALLMÄNT  
Ort Uppsala Stockholm 
Verksamhet Universitet Bostäder 
Antal våningar 6 5 
Byggår 2012 2012 
Entreprenadform Samverkansentreprenad Totalentreprenad 
Byggmetod Prefabricering Prefabricering 

Prefabriceringsgrad Planelement utan installationer Volymelement med 
installationer 

STOMMEN 

Stomsystem 

Kombinerat system 
Pelar-balk och skivsystem av 
massivträ 
 

Regelsystem 

Bärande element Pelare, balkar, stålfackverk Ytterväggar, bjälklag 
Grund Betongplatta på mark Betongplatta på mark 

Ytterväggar Prefabricerade Kl-skivor , 
Betong Träregelvägg 

Bjälklag Prefabricerade Kl-skivor 
Betonghåldäck Träreglar 

STABILISERING 
Stabiliserandesystem Skivverkan, stålkryss, hisschakt Skivverkan 
FÖRANKRING 
Vägg/modul mot grund Uppstickande dubb Betongexpander, spikningsplåt 
Vägg /pelare mot bjälklag Plåtar, dymlingar, limskruvning  

Modul med modul   Spikningsplåt, uppstickade 
dubb.  

FUKTSÄKRING 
Förtillverkning Inomhus i fabrik Inomhus i fabrik 

Transport Elementen är inplastade Volymerna är täckta med 
presenning  

Montage Under bar himmel Under bar himmel 
BRAND 
Brandklass Br 1 Br 1 
Passivt brandksydd R60 R60 
Aktivbrandskydd Sprinklersystem  - 
AKUSTIK 
Ljudklass B B 
Motverkning av 
flanktransmission Flytande golv Sylomer klossar 
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6.1 Trä 

6.1.1 Fördelar   

 Trä är bra ur miljösynpunkt pga. kolsänkeeffekten 
 Trä är torrt när det kommer till bygget och kräver ingen torktid, går därför mycket fortare att 

bygga 
 Trä är lättare än betong vilket gör att det inte behövs lika mycket grundläggning.  
 Trä har god isoleringsförmåga 
 Trä ger lägre kostnader för lyft och snabbare montage 
 Trä ger god inomhusmiljö och arbetsmiljö. 
 Trä har hög bärförmåga i förhållande till sin vikt. 
 Prefabricerade träelement har hög prefabriceringsgrad  

 

6.1.2 Nackdelar 

 Trä är fuktkänsligt 
 Stora krav på fuktsäkerhet under produktionen 
 Svårare att uppfylla akustiska krav 
 Trä kräver mer förankring för att motverka lyftkrafter pga. den låga egenvikten 
 Svår att projektera 
 Erfarenhet och kunskapsbrist generellt i branschen . 
 Kräver gott samarbete mellan alla parter 

6.2 Planelementsystem 

6.2.1 Fördelar 

 Kortare byggnadstid på arbetsplatsen med prefabricerade element. 
 Planlösning och arkitektonisk utformning går att variera i större utsträckning med 

planelement.  
 Planelement kräver lägre prefabriceringsgrad.  
 Elementen är torra vid leverans.  
 Elementen är förbredda för installationsarbete. 
 Planelement kan monteras med moderna lastbilskranar. 

6.2.2 Nackdelar 

 Kunskapsbrist om träbyggnation medför att projekteringen försvåras. 
 Kräver längre tid för att slutföra ett projekt.  
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6.3 Volymbyggnadssystem 

6.3.1 Fördelar 

 Kort byggtid  
 Kräver mindre arbete ute på byggplatsen 
 Snabbt montage med väldigt litet störningsljud ute på byggarbetsplatsen, vilket brukar passa 

bostadsområden mycket väl. 
 Volymerna är torra vid leverans och montering. 
 Nästan all installation och invändiga skikt är färdigmonterade vid leveransen till 

byggarbetsplatsen. 
 Lättare att bygga vintertid, då fokus endast behöver ligger på monteringsarbete. 
 Bättre arbetsmiljö för arbetarna. Det är varmt och torrt när byggnadsdelarna sätts samman 

inomhus i fabrik.  
 Kvalitetskontroll vid produktion, noggranna kontroller sker i fabrik, risk för fel minskas ute på 

bygget.  

6.3.2 Nackdelar 

 Kräver noggrann koordination på leverans av volymmodulerna. 
 Ingen montering vid nederbörd vilket kan resultera i att alla arbetsgrupper blir stillastående. 

Och om det inte slutar regna då måste antingen lastbilen lastas av på allt eller det som är 
möjligt eller vända tillbaka. 

 Volymmodulerna är måttbegränsade pga. transportbegränsningar för bred last på allmänna 
vägar. 

 Att bygga en avlång och smal byggnad med volymbyggnadssystemet är inte att föredra, 
eftersom den smala kanten skulle blir för vek för att stå emot vindlasten. 

 Planlösningarna är inte alltid ritade för att kunna samverka i ett volymbyggnadssystem. Om 
det finns en planlösning som inte riktigt passar volymbyggnadssystemet brukar det blir 
dyrare att göra en ändring, än om volymbyggnadsföretaget (ex: Lindbäcks) hade fått vara 
med från början och styrt planlösningen.   

 Svårt för utomstående att kontrollera arbetet.  
 Volymelement väger mer och kräver mobilkran eller stationnär kran för montering. 
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7. Slutsatser  
Vid jämförelserna mellan betong och trä som stommaterial ger betong stora fördelar vad gäller 
brand, ljud och fukt medan trä har sina fördelar i miljö, arbetsmiljö, montering och grundläggning.  
Betonghus är lättare att projektera jämfört med trähus. Hus med trästomme kräver komplexa 
lösningar för att kunna uppnå kraven för bärförmåga, deformationer, beständighet, och brukbarhet. 
Därför kräver trähus nära samarbete mellan alla parter för ett lyckat och effektivt projekt. Byggnation 
av höga hus med trästomme är inte lika beprövad och utarbetad som betonghus. Erfarenhet och 
kunskap saknas i branschen. 

Beroende på vad det är för byggprojekt som ska uppföras har olika byggmetoder sina för- och 
nackdelar. Byggmetoden med prefabricerade planelement har sina fördelar vad gäller flexibilitet av 
planlösning och arkitektonisk utformning, samt kräver lägre prefabriceringsgrad. 
Volymbyggnadssystem har fördelen med den korta byggtiden. Med volymbyggnadssystem kan ett 
likartat byggprojekt uppföras snabbare jämfört med om det genomförs med planelementsystem.  
Dessutom behövs mindre arbete ute på byggplatsen med volymbyggnadssystem eftersom det största 
arbetet endast ligger på montage/samanfogning av volymerna.  

För flerbostadshus är volymbyggnadssystem att föredra då detta kräver kort byggtid, vilket leder till 
ekonomiska fördelar för byggherren samt mindre störningar i området. För lokaler, kontor eller 
större byggnader med stora öppna ytor föredras planelementsystem .  

För att träbranschen ska lyckas krävs det gott samarbete mellan alla träproducenter och aktörer 
inom byggbranschen. 
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Bilaga 19 Intervju 1 – Lindbäcks 

Bilaga 20 Intervju 2 – Lindbäcks 

 

  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



   

 

Bilaga 19 

Intervju 1 med Lindbäcks  
 

1. Vilket är det vanligaste måttet på volymsystemet? 
- Vi kan max ha 4x8 meter. Eftersom vi transporterar volymerna från Piteå med lastbil så 

kan vi inte köra så stora volymer på vägarna.   
 

2. Hur höga kan volymerna vara?  
- Knappt 3 meter. Ungefär som ett vanligt våningsplan, men det blir 3 meter utvändigt.  

 
3. Vilket stomsystem har använts vid Hjortronstället? 

- Regelsystem. 

4. Vilket system har använts för att stabilisera huset?  
- Genom skivverkan. Man kan säga att väggar och bjälklag samverkar. Det finns även ett 

taklager som man lägger på vart efter. Det ligger helt fritt, det hänger mellan innertaket. 
- Man skruvar ihop elementen med skruvar genom reglarna som möter varandra i 

volymerna med bultar. Innan man lägger på bjälklagen sätter man spikbleck (plåt med 
hål i som är 100x200 eller 100x300 mm) och ankarspik i hörnen och över väggarna. Man 
kan säga man sätter ihop spikningsbleck i hammarbandet.  

- Alla ytterväggar är bärande och lägenhetsavskiljande väggar är alltid bärande.  
 

5. Hur har ni förankrat grund, väggar, bjälklag och tak?  
- Alla moduler förankras med varandra med spikningsbleck. Huset ställs alltid på en grund 

(betongplatta) som går att förankra med expander eller spikplugg rakt ner i betongen. 
Förankringen i grunden sker alltså i betongen och huset står även av sin egentyngd. Sen 
gör vi en förstyvning mot vinden när det byggs på höjden. Vi sätter en vinkel på varje 
hörn och fullskruvar de på varje sida. Förstyvningarna sätts i stommen och kan även sitta 
på innerväggar om de är bärande och där innerhörn och ytterhörn möter varandra.  

- I fasaden sitter förstyvningen alltså bakom den utvändiga gipsskivan, väderskivan, direkt 
på regelstommen.  
 

6. Hur förankras volymerna med varandra? 
- Det finns en monteringsdubb som man sätter i ett hål i hammarbandet, regeln som är i 

överkant av volymen. Den dubben sätts i ytterhörn och på varannan meter på 
hammarbandet. Antal dubbar och placering bestäms ibland av de som ska utföra 
monteringen ute på bygget pga. att det ska vara lättare att montera. Eftersom man inte 
kan sätta volymerna rakt på varandra utan man måste ibland styra in dem snett för att 
få in dem mot den volymen som redan står på plats.  

  



   

 

7. Hur förankras den andra volymbyggnaden till grunden när den första volymen står bredvid, 
då det inte finns så mycket utrymme emellan? Hur kommer man åt grunden för att kunna 
förankra? 
- Det får man göra utifrån eller inifrån det beror på, men oftast är det utifrån eftersom 

inifrån är de färdiga.  Längs ner i huset finns en öppning så att man kan komma åt 
väggen och förankra. Öppningen täcks med lös vindpapp som man rullar upp vid 
montering. När allt är färdigtmonterat sätts en Weatherboardskiva (utvändig gips) för 
öppningen. Förankringen sker bara runt huset.  
Vid stora öppningar har man spännband eller stålstag under montagen.  

 
8. Många av Lindbäcks byggen har putsfasad, som Hjortonstället. Hur har ni löst problemet med 

sprickor som kan uppstå i putsfasaden på trästomme? 
- Vi har inte varit med om att våra pustfasader spricker. Det kan bero på att vi alltid har 

tjockt putssystem (20 mm puts). VI har isolering och nätning, sen puts. Ingen luftspalt 
finns emellan, utan putsen sitter välförankrad i isoleringen (fasadskivan).  

9. Vilka för- och nackdelar finns det med systemet? 
- Fördelarna är att volymerna är torra och vi monterar inte när det är dåligt väder. Det är 

bra förutsättningar för att få en slutprodukt som är torr, men samtidigt är detta en 
nackdel eftersom man kan bli stående. Eftersom det inte finns utrymme ute på 
byggarbetsplatsen, får man ta akuta åtgärder. Förhoppningsvis kan lastbilarna stå kvar 
på arbetsplatsen i ett dygn eller så får man lasta av det som går att lasta av.  
 

10. Hur mycket flexibilitet har ni i ert byggsystem? 
- Det har varit ganska stelbent, men det blir mer och mer flexibelt och avancerat. Systemet 

är modernt med öppna planlösningar.   
 

11. Vilket ljudkrav uppnår Hjortronstället? (T.ex. Ljudklass A, B eller C). 
- Ljudklass B 

 
12. Hur har ni löst luftljudet och stegljudet?  

- Vi har alltid två lager täckskiva vilket gör att det blir bra ljudklass av det.  
- Stegljudet: Vi har isolering i bjälklaget sen är det gips på spånskivan. 
- Luftljudet: Vi har dubbla väggar med en luftspalt och isolering emellan.  

 
13. Hur försäkrar ni er mot fukt ute på byggarbetsplatsen? 

- Inget tält används, utan vi monterar inte när det regnar. Sen så är volymerna även täckta 
med presenningar när de körs ner från fabriken i Piteå.   

- Vi tittra mycket på väderleksrapporterna. Om vi vet att det kommer att regna i tre 
timmar så håller vi oss uppe och jobbar längre på kvällen.   

 
14. Vilket brandskydd använder ni? 

- Inga sprinklersystem, utan väggarna tar emot E60.  

  



   

 

Bilaga 20 

Intervju 2 med Lindbäcks  
 

1. Vilket stabiliseringssystem används för Lindbäcks byggnadsprojekt? 
- Skivverkan. 
 

2. Vilket stomsystem används? 
- Regelsystem, vi använder alltid regelsystem. 
 

3. Vad hör till det stabiliserande systemet? 
- För att få till ett stabiliserande system måste väggar och bjälklag kunna samverka, de 

måste fungera som en enhet. Man kan aldrig välja om det ska vara lägenhetsskiljande 
väggar, korridorväggar eller ytterväggar som ska vara bärande utan det beror på 
planlösningen.  

 
4. Vilka förankringsmetoder använder ni er av? 

- Helt vanliga spikningsplåtar, både till grunden och mellan alla våningar.  
För infästning i betong används betongexpander.  
 

5. Hur högt är det möjligt att bygga med volymbyggnadssystemet? 
- Vi bygger upp till 6 våningar idag.  
 

6. Vilka faktorer begränsar er att bygga högre? 
- Tryck vinkelrätt fibrerna och rörelserna i stommen. Inte kanske vindstabiliseringen men 

den risk vi löper att få är för svajiga hus med deformationer i huset, om vi bygger för 
högt. Detta hänger ihop med planlösningen.  

Ex: Om vi har en väldigt kvadratisk byggnad med väldigt generösa mått t.ex. 20x20 eller 
25x25 meter, är detta en mycket mindre problem än om vi har en byggnad som är 9x30 
meter. Då är den smala kanten alldeles för vek för att stå emot vindlasten. Det hänger ihop 
med lösningen på hur huset är byggt.  
 

7. Hur har ni motverkat de stora lyftkrafter som stommen utsätts för vid t.ex. stark vind? 
- Samma som för förankringssystemet, med spikningsplåtar. 
 

8. Vilka installationer finns monterade vid leverans? 
- Vi gör färdigt så mycket som möjligt på fabrik, alla installationer sätts ihop på fabriken 

och  kopplas sedan samman ute på bygget. 

  



   

 

 
9. Vilka för- och nackdelar finns det med volymbyggnadssystem? 

Fördelar:  
- Kort byggtid ute på plats. Snabbt montage som ger mycket lite störning ute på bygget, 

vilket brukar passa bostadsområden väldigt väl. 
Konstruktionsmässiga fördelar är att man kan sprida ut lasterna, men det kan man med alla 
system.  
 
Nackdelar:  
- Planlösningar är inte alltid ritade för att fungera i ett volymbyggnadssystem. Om vi har 

en planlösning som inte riktigt passar vårt system brukar det bli dyrare att göra en 
ändring än om vi hade fått vara med från början och fått styra planlösningen.   

 
10. Hur levereras systemet till byggarbetsplatsen? 

- Vi kör lastbil från fabriken i Piteå ner till Stockholm, eller dit det ska monteras.  Vi 
planerar transporten så att när volymerna kommer fram till bygget så lyfts de direkt från 
lastbilen upp på huset.  

 
11. Hur försäkrar ni er mot fuktproblem ute på byggarbetsplatsen? 

- Vi täcker alla våra volymer innan de åker från fabriken i Piteå, så att de inte utsätts för 
fukt under transporten. Sedan lyfts skyddet av precis innan volymerna ska monteras. Om 
det skulle vara dåligt väder den dagen så monteras inte volymerna, utan man väntar tills 
nästa dag, eftersom vi vet att det går så pass fort att montera.  

 
12. Vilket ljudkrav uppnår byggnaden på Hjortronstället? 

- Ljudklass B. 
 

13. Hur har ni löst problemen med flanktransmissionen mellan lägenheterna? 
- Det är inget problem för oss eftersom vi använder oss av dubbelstruktur. Dubbla 

lägenhetsskiljande väggar, bjälklag och innertak är separerade. Det är det som blir 
konsekvensen av volymbyggnadssystem. 

 
14. Hur har ni löst luftljudet?  

- Vi är bättre på luftljud i lätta strukturer än i tunga strukturer, våra hyresgäster har 
väldigt lite funderingar kring luftljudet.  

 
15. Vilka stegljudsisoleringar använder ni er av? 

- Mellan varje volym lägger vi en Sylomering, en avvibrerande skiva. 
 

16. Hur har ni löst trafikbullret? 
- Det är frågan om vilket fönster man använder. När det gäller trafikbuller är det sällan 

väggarna som är hindret utan det är alla öppningar som man skapar. Då får man se till 
att uppfylla de krav som ställs på ljudklass på fönster och dörrar.   

 
 
 



   

 

17. Vilket aktivt och passivt brandskydd använder ni? 
- Vi har inget aktitv brandskydd. Vi har passivt brandskydd på R90 och R60, beroende på 

vad det är för höjd på huset. Inga sprinklersystem används, endast brandlarm.  

 


