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Sammanfattning   
Arkitektfirman Kolman X Boye Architects har fått uppdraget att upprätta bygglovshandlingar 
för ett äldreboende. Det är ännu ej bestämt i detalj hur byggnaden skall uppföras men 
beställaren önskar att byggnaden uppförs i träbyggnadsteknik. Äldreboendet projekteras för 
54 stycken lägenheter fördelat på sex stycken våningsplan och en total bruttoarea på strax 
under 6000m2. Ingen lika hög träbyggnad med denna verksamhetsklass avseende brand har 
tidigare uppförts i Sverige.  

Vår uppgift och utmaning i detta arbete har varit att reda ut problematiken kring 
projekteringen av exteriöra detaljer för höga hus i trä. Utifrån kända problem avseende brand, 
akustik och fukt har sedan ett antal detaljer som påverkar det estetiska uttrycket projekterats. 
Detaljlösningarna för bland annat terrassbjälklag, fasadsystem och balkonger har projekterats. 
Målsättningen var att tillåta trä att synas i arkitekturen så långt detta har varit möjligt med 
hänsyn till gällande krav och föreskrifter.  

Våra projekterade förslag till detaljlösningar visar på möjligheten att låta trä vara en synlig del 
i arkitekturen även för en byggnad av denna volym och brandteknisk verksamhetsklass. Vårt 
arbete visar också hur kända problem med brand, akustik samt fukt i samband med 
träbyggnadsteknik kan undvikas. Våra förslag på detaljer kan ligga till grund för vidare 
projektering och upprättande av bygghandlingar för detta äldreboende i Norsborg. 
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Abstract 
Architect firm Kolman X Boye Architects has been commissioned to execute permit 
documents for a senior housing. It has not yet been determined in detail how the building will 
be built, but client wants the building to be constructed in timber engineering . The senior 
housing is projected to accommodate 54 apartments spread over six floors and a total floor 
space of just under 6000m2. No equally high wooden building with this fire classification has 
previously been constructed in Sweden.  
Our task and challenge of this work has been to explain the known problems with exterior 
design of details in tall timber buildings. Based on the known issues regarding fire safety, 
acoustics and moisture have a number of details that affect the aesthetic expression been 
projected. Detailed solutions including terrace floor, facade systems and balconies have been 
projected. The goal was to allow wood to be seen in the architecture as far as this has been 
possible with regard to local rules and regulations. 
Our projected draft detailed solutions demonstrate the ability for wood to be a visible part of 
the architecture even for a building of this volume and fire activity class. Our work also 
shows how the known problems with fire, acoustic and moisture associated with wood 
construction can be avoided. Our proposals in detail solutions can form the basis for further 
planning and preparation of construction documents for this senior housing in Norsborg. 
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FÖRORD 
 

Denna rapport har författats vid Kungliga Tekniska Högskolan och ingår i 
högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik & Design. Rapporten omfattar 15 högskolepoäng 
och har skrivits av författarna Linus Engstrand och Henric Anghem under våren 2014. De 
företag som varit delaktiga är Arkitektfirman Kolman X Boye Architects, Martinsons 
Byggsystem AB, Lindbäcks Bygg AB och KLH Scandinavia genom Fristad Bygg AB. 

Vi vill tacka representanter för Martinsons, Lindbäcks Bygg, Fristad Bygg för att de har delat 
med sig av sina konstruktionslösningar och givit oss en förståelse för moderna 
träkonstruktioner. Ett särskilt tack också till Johan Westerlund, brandingenjör på Briab, som 
har väglett oss i brandtekniska frågor.  

Linus Engstrand 

Henric Anghem 

Haninge, juni 2014 
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NOMENKLATUR 

Ordförklaringar  
Träbyggnadsteknik Sammanfattande benämning på olika tekniker där trä används som 

konstruktions- eller byggnadsmaterial. 
Lättbyggnadsteknik   Hus byggda med stomme av trä. 

Lätt stomme   Se lättbyggnadsteknik. 
Industriellt byggande Förtillverkning av byggnadselement i kontrollerad fabriksmiljö. 

SP Fire 105  Provningsmetod som utförs på fasadbeklädnader och ytterväggar 
genom att simulera en rumsbrand. Utförs av SP, Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut. 	  

Sprinkler Ett automatiskt släcksystem som sprutar vatten för att släcka 
bränder eller reducera ett brandförlopp. 

Actinomyceter En vanligt förekommande jordbakterie som är lik mögelsvamp
  

 

Förkortningar  
AMA  Allmän Material- och Arbetsbeskrivning. 
BASTA  Oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och 

anläggningsprodukter 
BBR   Boverkets byggregler. Gäller för nybyggnad och tillbyggnad. 

BTA  Bruttoarea. Våningsplans area begränsad av de omslutande 
byggnadsdelarnas utsida. 

SS  Svensk standard 
SS EN  Europeisk standard som är antagen som svensk standard. 

ÅF  Ångpanneföreningen, teknikkonsultföretag 
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1 INTRODUKTION 
 

Kapitlet börjar med att redogöra för bakgrunden till denna rapport samt referensramar i 
form av valda källor på tidigare forskning inom området. Sedan följer rapportens syfte och 
mål samt dess avgränsningar. Sist i kapitlet beskrivs rapportens disposition som syftar till att 
tydliggöra rapportens röda tråd. 

1.1 Bakgrund 
Ett äldreboende med inriktning mot demensvård planeras att byggas i närheten av Norsborg 
centrum i Botkyrka kommun. På fastigheten om cirka 1000m2, i direkt anslutning till en 
ekdunge och en förskola omslutet av åttavåningshus från miljonprogrammet, låg tidigare en 
livsmedelsbutik som brann ned för ett antal år sedan. Livsmedelsbutiken beslöts att inte 
återuppbyggas. Ett privatägt företag påbörjade 2012 en utredning av möjligheterna att bygga 
ett äldreboende på fastigheten. Denna utredning ledde så småningom till att arkitektfirman 
Kolman X Boye Architects AB under sensommaren 2013 erhöll uppdraget att upprätta 
bygglovshandlingar för detta äldreboende. Ett hundratal skalenliga volymstudier i frigolit har 
sedan dess tillverkats och presenterats för Botkyrka kommun. Byggnadens gestaltning och 
planlösning har fått revideras ett antal gånger. Vid tiden för denna rapport har huskroppen den 
volym och form som med största sannolikhet kommer att ligga till grund för 
bygglovshandlingar. 

Äldreboendet projekteras för 54 stycken lägenheter. Restaurang, matsal, dagcenter, reception, 
kök och teknikrum förlagt i entréplan. Totalt sex våningsplan med BTA strax under 6000m2. 
Detaljplan anpassas efter byggnadens utformning varvid utformningen är förhållandevis 
ohindrad. Botkyrka kommun är mycket engagerade i projektet och ser gärna att byggnaden 
blir en karaktärsbyggnad. 

Beställaren önskar att byggnaden uppförs i träbyggnadsteknik. Ingen lika hög träbyggnad med 
denna verksamhetsklass avseende brand har tidigare uppförts i Sverige. Höga hus i trä är en 
relativt ovanlig företeelse i Sverige och därmed föremål för utmaningar både för arkitekter, 
konstruktörer och projektörer. Arkitektfirman Kolman X Boye Architects vill att trä som 
byggnadsmaterial skall synas i arkitekturen både interiört och exteriört så långt det bara är 
möjligt med hänsyn till gällande bygglagstiftning.  

1.2 Referensramar 
Den tidigare forskning vi främst har att ta hänsyn till berör brand i höga hus av trä samt 
akustik i lätta stommar. Här följer två viktiga publikationer som berör dessa ämnen. 

Brand 
Ett nordiskt projekt har pågått under många år och resulterade i handboken ”Brandsäkra 
Trähus” (1999). Den senaste versionen ”Brandsäkra Trähus 3” (2012) är tredje versionen som 
är totalt omarbetad och inkluderar framstegen inom europeisk harmonisering av 
byggprodukter med tillämpningar om brandbeteendet hos träprodukter och träkonstruktioner 
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(SP 2012). Sverige representeras av SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Även de 
baltiska länderna finns representerade. 

Akustik 
Den ljudisolering man tidigare mätt och utvärderat har varit anpassad till 
betongkonstruktioner. I december 2009 startade därför projektet ”AkuLite – Akustik och 
vibrationer i lätta konstruktioner”. Projektet leds av SP Trätek i konsortium med Luleå 
tekniska universitet, Chalmers, Lunds tekniska högskola, Linneuniversitetet, SP Akustik och 
ÅF. Ett tjugotal industrier och cirka tio konsulter medverkar i projektet som avslutades i 
december 2013. 

Projektets mål var att hitta objektiva mått för ljudisolering, stegljudsnivå, vibrationer och 
svikt som ger en subjektiv värdering av den akustiska kvaliteten (ljudisoleringen) i en 
byggnad som är oberoende av vilken typ av stomsystem som används i byggnaden. Det finns 
ytterligare några viktiga slutmål för projektet: Att upprätthålla och vidareutveckla 
kompetensen inom området byggnadsakustik särskilt när det gäller lätta konstruktioner 
(Hagberg 2013b). 

Resultaten av Akulite presenteras i Tre exempel på akustiklösningar i träbyggande- En skrift 
för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem (Hagberg 2013b).  

1.3 Syfte och mål 
Vid tiden för författandet av denna rapport är det ännu ej bestämt i detalj hur byggnaden skall 
uppföras eller vilken systemleverantör som skall väljas för stomme.  Syftet med denna rapport 
är därför att belysa känd problematik och utmaningar inom brand, akustik och fukt vid 
projektering av höga hus i trä. Syftet är även att projektera ett antal utvalda detaljer som 
påverkar det estetiska uttrycket exteriört. Dessa detaljer skall projekteras i trä. Syftet är också 
att ta reda på om det är möjligt att ha träfasad i markplan på en byggnad med denna 
verksamhets- och byggnadsklass. 

Till utmaningarna med att bygga i trä hör att trä är ett brännbart material som är känsligt för 
fukt och dessutom har egenskaper som komplicerar akustiken. Författarna skall hjälpa 
arkitektfirman Kolman X Boye Architects AB att projektera utvalda detaljer där hänsyn tas 
till gällande bygglagstiftning samt kända problem och utmaningar inom träbyggande.  

Detaljer som av arkitekterna bedömts som särskilt intressanta är terrassbjälklag, balkonger 
och fasadsystem. 

Målsättningen är att föreslagna detaljlösningar skall ligga till grund för upprättandet av 
bygghandlingar.  

1.4 Avgränsningar 
Denna rapport har arkitektur som den huvudsakliga inriktningen varvid dimensioner på våra 
föreslagna detaljer kan komma att förändras vid hållfasthetsberäkningar. Vid projektering och 
byggnation av flervåningshus i trä urskiljer sig tre faktorer som är av särskild vikt att beakta. 
Dessa är brand, akustik och fukt. Eftersom målsättningen är att arkitekturen skall framhäva trä 
som byggnadsmaterial exteriört så skall detaljer projekteras där trä kan användas i så stor 
utsträckning som möjligt.  
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• Ingen brandskyddsdokumentation finns upprättad för byggnaden varvid rapporten 
avgränsas från beräkningar inom detta område. 

• Eftersom byggherren ännu ej ställt några specifika krav avseende ljudklassning 
kommer inga beräkningar avseende akustik att genomföras.  

• Inga fuktberäkningar kommer att utföras. 
• Utformningen av detaljer kan i viss grad komma att påverkas av det slutliga valet av 

systemleverantör för uppförandet av denna byggnad. Avgränsning har gjorts till att 
studera Martinsons och Lindbäcks system då dessa två representerar två olika system 
för industriellt träbyggande. 

• Vid projektering av detaljer tas hänsyn till hus-AMAs föreskrifter, råd och anvisningar 
samt gällande lagar och förordningar. Utgångspunkt är också den kända problematik 
som finns tillgänglig inom respektive område. På så sätt säkerställs att projekterade 
detaljlösningar blir praktiskt tillämpbara. 

• Inga av de projekterade detaljlösningarna får avsevärd påverkan på byggnadens 
energiförbrukning.  Därför kommer inga energiberäkningar att utföras. 

• Byggnadens stomme kommer att bestå av lösningar från etablerade 
systemleverantörer, därmed avgränsas rapporten från hållfasthetsberäkningar.  

• Endast detaljer som påverkar byggnadens estetiska uttryck exteriört projekteras. 
• Detaljer har projekterats med avsikt att följa arkitekternas ursprungliga gestaltning 

enligt bygglovshandlingar. 

 

1.5 Disposition 
Här nedan följer en sammanfattning över det huvudsakliga innehållet i rapportens olika 
kapitel. 

Kapitel 1 redogör för rapportens bakgrund och tidigare forskning inom området. Kapitlet 
redogör också för syfte, mål samt rapportens avgränsningar. 

Kapitel 2 behandlar metod och genomförande av rapporten. 

Kapitel 3 redovisar utvalda ritningar från de bygglovshandlingar som ligger till grund för 
utformningen av projekterade detaljer samt arkitekternas kommentarer av gestaltningen. 

Kapitel 4 redogör för träbyggande i Sverige ur ett historiskt perspektiv, hur trä är uppbyggt 
samt beskriver några av de vanligaste träprodukterna som kan ingå i en stomme av massivt 
trä. Kapitlet ger också en insikt i dagens system för industriellt träbyggande samt visar några 
av de vanligast förekommande systemen på marknaden. 

Kapitel 5 behandlar teorin om brandskydd. Inledningsvis redovisas grundläggande teori. Den 
läsare som är förtrogen med ämnet kan hoppa till kapitlets sista del som behandlar de 
utmaningar och kända problem avseende brandskyddsfrågor som en arkitekt kan ställas inför 
vid estetisk utformning av detaljer i trä. 

Kapitel 6 behandlar teorin om akustik. Inledningsvis redovisas grundläggande teori. Den 
läsare som är förtrogen med ämnet kan hoppa till kapitlets sista del som behandlar de 
utmaningar och kända problem avseende akustik som en arkitekt kan ställas inför vid estetisk 
utformning av detaljer i trä. 
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Kapitel 7 behandlar teorin om fukt. Inledningsvis redovisas grundläggande teori. Den läsare 
som är förtrogen med ämnet kan hoppa till kapitlets sista del som behandlar de utmaningar 
och kända problem avseende fukt som en arkitekt kan ställas inför vid estetisk utformning av 
detaljer i trä. 

Kapitel 8 innehåller ritningar och beskrivningar av våra föreslagna detaljlösningar. 

Kapitel 9 innehåller slutligen en diskussion om exteriör detaljutformning för träbyggnader, 
rapportens resultat och slutsatser. Avslutningsvis lämnas förslag på vidare studier i ämnet. 
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2 METOD 
 

Här beskrivs hur vi har gått tillväga med litteraturstudier och intervjuer under arbetets gång. 
Vidare redovisas också vilka dataprogram som använts för upprättandet av detaljritningar. 

Bygglovshandlingar upprättade av Kolman X Boye Architects AB har legat till grund för 
projekteringen av detaljlösningarna. Dessa bygglovshandlingar utgörs av planer, sektioner 
och fasader. För att kunna genomföra rapporten krävdes litteraturstudier och fördjupningar 
inom områdena brand, akustik och fukt. Även studier om trä som byggnadsmaterial och 
industriellt träbyggande har genomförts.  Genom litteraturstudier av artiklar och faktatexter 
som berör dessa områden (Boverkets byggregler, handböcker, faktaböcker, artiklar i 
tidskrifter, rapporter, examensarbeten, webbsidor och lokalprogram för äldreboenden).  

Intervjuer vid möte på Nordbygg, Stockholmsmässan 2014-04-03, genomfördes med 
representanter från fyra stycken leverantörer av industriellt tillverkade byggsystem i trä 
(Martinsons, Moelven, Lindbäcks och KLH genom Fristad Bygg). Vi erhöll sedan 
principskisser för konstruktionslösningar från tre av leverantörerna (Martinson, Lindbäcks, 
KLH). Intervju har även hållits med sakkunnig i brandfrågor, Johan Westerlund, på Briab. 
Vi har jämfört och belyst skillnaderna mellan de olika systemen för industriellt träbyggande 
med hänsyn till påverkan av det arkitektoniska uttrycket. Anpassning av de olika 
byggsystemen till arkitekturen har skett i samråd med arkitekten. 

De projekterade detaljerna är illustrerade i Sketchup Pro 2013 och Layout. Renderingar är 
gjorda i Maxwell Render. 

	  

	  

 
 

 
 

 
 

  



6 

 

3 FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
 

3.1 Arkitekterna har ordet 
”Fastigheten ligger insprängd mellan stora ortogonalt liggande huskroppar om 8 
våningar. Mellan byggnaderna sträcker sig gröna områden. Dessa möts i en stor 
centralt liggande ekdunge på en höjd med stora flera hundra år gamla ekar. 

Fastighetens långsidor är orienterade i nord-sydlig riktning och ligger som enda 
fastighet, bortsett från ett dagis, delvis inne i parkområdet. Fastigheten har tidigare 
varit bebyggd med en serviceinrättning för närområdet. 
Fastighetens placering och ortogonala geometri pekar på en typologi som *både* 
ska vara urban men samtidigt också ett hus i en park. Dessa förutsättningar har 
resulterat i en byggnadskropp som bevarar områdets stadsplanemässiga 
överordnade struktur men söker tillföra området och dess brukare programmatiska 
och estetiska kvaliteter. 

Bottenvåningen består av ett öppet publikt program med restaurang, dagcenter 
och andra faciliteter för både brukare och gäster. Programmet placerar sig utmed 
en längsgående loggia som går utmed husets södra fasad. De övriga våningarna 
innehåller äldreboende med tillhörande faciliteter. Äldreboendet avslutas på taket 
med en sydvänd vinterträdgård samt en utomhusterrass som ser ut över ekbacken. 
Byggnaden är tänkt att uppföras i en massivträstomme och bekläs med lodräta 
bemålade element som spänner mellan bjälklagen och som på ett elegant sätt 
sympatiserar och förtolkar den existerande bebyggelsen. 

De generösa fönsterpartierna och balkongerna tillför kvaliteter till rummen 
invändigt samtidigt som de utvändigt förmedlar en öppenhet och en visuell 
kontakt mellan hus och park. Öppenheten bjuder både de boende och de 
förbipasserande på ständigt liv och rörelse.” (Kolman Janouch 2014)	  
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3.2 Bygglovshandlingar Äldreboendet 
För att orientera läsaren presenteras här utvalda delar av de bygglovshandlingar som ligger till 
grund för denna rapport. Samtliga bilder över byggnaden och fastigheten, utom kartan över 
Norsborg, är publicerade med tillstånd av Kolman X Boye Architects AB 2014-04-29.  
 

                     

Figur 1: Kartbild över Norsborg (hitta.se 2014) och illustration över kvarteret. 
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Figur 2: Fasad mot Söder 

 

Figur 3: Fasad mot öster 
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Figur 4: Plan 2-4 

 

Figur 5: Plan 5 med atrium 
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4 TRÄBYGGANDE I SVERIGE 
 
Kapitlet börjar med en historisk bakgrund till träbyggande i Sverige. Sedan följer en kort 
beskrivning över hur trä är uppbyggt samt några av de vanligaste träprodukterna som kan 
ingå i en stomme av massivt trä. Kapitlet ger också en insikt i dagens system för industriellt 
träbyggande samt visar några av de vanligast förekommande systemen på marknaden. 

4.1 Trä som byggnadsmaterial 
Sverige har historiskt en lång tradition av att bygga i trä men i takt med att städer växte och 
förtätades ökade risken för bränder. Många stadskärnor eldhärjades under 1700- och 1800-
talet. Dessa bränder var till stor del grund och anledning till upprättandet av 1874 års 
byggnadsstadga som förbjöd trä i bärande stommar för hus högre än två våningar. I Svensk 
författningssamling (1874) kan man läsa följande:  

”Byggnad får ej täckas med halm, torv, spån, bräder eller annat eldfängt ämne; 
utan skall till täckningen begagnas tegel, skiffer, plåtar eller annat ämne, som 
prövats i avseende på eldfara tryggande.” 

Dessa regler skulle komma att gälla ända fram till 1994 och under dessa 120 år gick därmed 
mycket kunskap och tradition förlorad. Sedan 1994 finns det inga regler som begränsar 
höjden på ett hus som byggs i trä då man införde byggnadstekniska funktionskrav i stället för 
materialbegränsningar. Detta innebär att material och konstruktioner idag kan väljas fritt så 
länge byggnaden uppfyller ställda funktionskrav (se kapitel 5 för förklaring av funktionskrav). 
Det har dock tagit ganska lång tid för marknaden av avancerat träbyggande och träarkitektur 
att ta fart då stål och betong har haft gott om tid att etablera en mycket stark standard för 
höghus. Än idag är trä inte ett självklart alternativ i allt byggande även om vi under de senaste 
åren fått se ett antal höghus för bostäder i trä förverkligats. På nybyggnadsnivå är andelen 
flervåningshus med stomme i trä ca 10% (Sveriges Träbyggnadskansli 2014). 

Trä är ett anisotropt material vilket innebär att det har olika egenskaper i olika riktningar (se 
figur 6 nedan). I längdriktningen (fiberriktningen) är träet avsevärt starkare än tvärs fibrerna 
(radiell riktning). 
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Figur 6: Trädstammens uppbyggnad. 

Miljöfördelar 
Trä har fördelen att vara det enda förnyelsebara byggnadsmaterialet. Under den tid träet fyller 
sin funktion i byggnaden binder det samtidigt koldioxid som frigörs först när byggnaden rivs. 
Solenergin som tidigare lagrats i träet blir i en klimatneutral process till värme när materialet 
förbränns. Vid förbränningen kan träet också ersätta fossila bränslen som biobränsle. Trä 
väger lite i jämförelse med många andra byggnadsmaterial. En miljöfördel med denna 
egenskap är att materialet är lätt att transportera (Bergkvist m.fl. 2013).	  Det bör tilläggas att 
virket bör produceras lokalt och komma från en skog som är certifierad av ett oberoende 
certifieringsorgan, exempelvis FSC (Forest Stewardship Council), för att miljövinster enligt 
ovan inte skall gå förlorade.	  

Träprodukter 
Limträ och massivträskivor är exempel på förädlade träprodukter som vanligen ingår i 
stommen i ett trähus.  

Limträ (se figur 7 nedan) är uppbyggt av konstruktionsvirke som fingerskarvats för att erhålla 
längre spännvidder. Längderna limmas samman som lameller till önskad dimension. Limträ 
har högt brandmotstånd och är i förhållande till sin egen vikt starkare än stål (Carling 2008). 
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Figur 7: Uppbyggnad av limträbalk (Bergkvist m.fl. 2013). 

Massivträskivor (se figur 8 nedan) består av korsvis staplade brädor som limmas ihop under 
högt tryck till stora massiva trä element. Andra namn som används för produkten är massivt 
träelement, CLT (Cross Laminated Timber), korslimmat trä eller KL-trä. Tack vare 
korslimningen av brädorna begränsas svällning och krympning till ett minimum, och därmed 
uppnås en bra dimensionsstabilitet. Samtidigt förbättras den statiska styrkan avsevärt (KLH 
2014).	  
 

                                  

Figur 8: Massitvträ korslimmat (Berkvist m.fl. 2013). 

4.2 Industriellt träbyggande	  
Det finns huvudsakligen tre olika byggnadstekniker på den svenska marknaden för att bygga 
hus i trä. Man kan bygga på plats med ett pelar-balksystem. Denna teknik är mycket vanlig 
vid småhustillverkning. Den andra tekniken är att bygga med planelement, och den tredje är 
att bygga med volymelement. De två senare fallen innebär att man bygger i fabrik och dessa 
tekniker benämns industriellt byggande. Detta kapitel ger en grundläggande inblick i 
industriellt träbyggande i Sverige. 
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Öppna och slutna system. Planelement och volymelement. 
Industriellt byggande kategoriseras i öppna eller slutna system. Ett öppet system består av 
planelement och ett slutet system består av volymelement. Planelement i ett öppet system kan 
utgöra bjälklag, innerväggar eller ytterväggar. Dessa planelement kan i sin tur vara tillverkade 
antingen med reglar eller av massivträskivor. Dessa planelement kan kombineras och sättas 
samman med system från andra leverantörer.  Volymelement i ett slutet system består av 
planelement från en och samma leverantör sammansatta till självbärande moduler. Dessa 
moduler kan utgöra ett helt rum (Gustafsson m.fl. 2012). En av styrkorna med att bygga med 
planelement är att man har större flexibilitet med avseende på öppna planlösningar och stora 
spännvidder (Skogsindustrierna 2012). Till styrkorna med volymelement hör att de är 
självbärande färdiga volymer av ett eller flera rum med väggar golv och tak. Installationer för 
el, tele, data och VVS är vanligen monterade och olika volymelement sätts snabbt ihop på 
byggarbetsplatsen till en enhet (Bergkvist m.fl. 2013). 

 

Bild 1: Ovan t.v. Ett volymelement kommer lastat, redo att monteras. Ovan t.h. Kvarteret Limnologen i Växjö 
byggt 2008, ett åtta våningar högt bostadshus av planelement (Svenskt Trä 2014d). 

Gemensamt för de båda systemen är att de tillverkas på fabrik i en kontrollerad process och 
gynnsam miljö. Att bygga med volymelement gör att det går fortare med montering ute på 
själva byggarbetsplatsen än om man använder planelement. Nackdelen med volymelement är 
att man blir begränsad av transportbredden. Maximal bredd för transport på allmän väg utan 
poliseskort är 4,15 meter (Gustafsson m.fl. 2012).	   

Vid arbetet med denna rapport så är det inte givet vilken systemleverantör beställaren önskar 
samarbeta med. I viss mån behöver våra projekterade och föreslagna detaljlösningar anpassas 
beroende på slutligt val av systemleverantör. Detta för oss in på nästa avsnitt där vi tittar 
närmare på två systemleverantörer och uppbyggnaden av deras stommar. 	    
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4.3 Martinsons system för industriellt byggande  

Martinsons är producent av planelement och deras byggsystem omfattar kompletta 
stomsystem i limträ och massivträ. Materialet är norrländsk, senvuxen gran och furu. 
Systemet för bostäder är uppbyggt av färdiga konstruktionslösningar, där byggdelarna 
tillverkas med hög prefabriceringsgrad i fabrik. Tack vare fästanordningar för lyft kan 
byggdelarna monteras direkt från lastbil, utan mellanlagring. Det finns möjlighet till färdiga 
el- och rörinstallationer. På ytterväggselement i trä kan de flesta typer av väggbeklädnad 
förankras (Martinsons 2014). I figur 9 nedan visas typlösningar på uppbyggnad av Martinsons 
bjälklag, lägenhetsskiljande vägg samt yttervägg. Bjälklaget uppfyller ljudklass B och 
brandklass REI60 om det beläggs med ett övergolv och samtidigt kombineras med Martinsons 
övriga komponenter. Lägenhetsavskiljande väggar går att tillverka i brandklass upp till 
REI90. För förklaring av ljudklass och brandklass se kapitel 5 respektive kapitel 6. Bjälklag 
och lägenhetsskiljande väggar är uppbyggda med så kallade dubbelkonstruktioner. Detta 
innebär att konstruktionerna skiljs åt med en luftspalt. 

 

 

Figur 9: Martinsons typlösningar för bjälklag, lägenhetsskiljande vägg och yttervägg. 
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4.4 Lindbäcks Bygg AB´s system för industriellt byggande 

Lindbäcks är producent av volymelement producerat av reglar och limträ. Lindbäcks har 
sedan 1994 inriktat sig på flerbostadshus i två till sex våningar. Produktområdet omfattar 
nyproduktion av studentlägenheter, hyreslägenheter, bostadsrätter, seniorboende 55+, 
trygghetsboende, äldreboenden och hotell (Lindbäcks 2014). I figur 10 nedan visas 
typlösningar för bjälklag, lägenhetsskiljande vägg och yttervägg från Lindbäcks byggsystem. 
Vid utförande enligt typlösningar uppfyller konstruktionerna ljudklass B (Ljunggren 2013). 
Vid utförande enligt typlösningar erhålls brandklass REI90 (Lidelöw 2014). Bjälklag och 
lägenhetsskiljande väggar är likt Martinsons system uppbyggda med dubbelkonstruktioner. 

 

 

 

Figur 10: Lindbäcks typlösningar för bjälklag, lägenhetsskiljande vägg och yttervägg. 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

50
2

13 GOLVGIPS
22 GOLVSPÅN
42x225 LIMTRÄ Gl28c C600
95 STENULL
220 STENULL (600 MOT YTTERVÄGG)
12 PLYWOOD B=300 C600
LUFTSPALT
0.2 PE-FOLIE
120 MINERALULL
45X120 REGLAR C24 C400
15 BRANDGIPS
13 NORMALGIPS

  

BJÄLKLAG

LÄGENHETSSKILJANDE VÄGG YTTERVÄGG      

15 BRANDGIPS
13 NORMALGIPS
45x95 REGLAR C24 C600
95 STENULL
AVSTRÄVNING STÅLBAND 1x30
24 LUFTSPALT
AVSTRÄVNING STÅLBAND 1x30
95 STENULL
45x95 REGLAR C24 C600
13 NORMALGIPS
 

FASADSYSTEM (EJ MED)
50 MINERALULL
9 GLASROC STORM
45x220 REGLAR C24 c600
220 STENULL
0.2 PE-FOLIE
13 NORMALGIPS
15 BRANDGIPS 

270 308



16 

 

5 BRAND 
 
Brandskydd är den enskilt största käppen i hjulet vid den arkitektoniska utformningen av 
höga hus i trä. Detaljprojektering är ytterst viktigt för den totala brandsäkerheten. Därför är 
det av största vikt att ha god kännedom om brandtekniska frågor i allmänhet och brand och 
trä i synnerhet vid detaljutformning av trähus. Detta kapitel inleds därför med grundläggande 
begrepp inom brand för att i senare del gå in på utmaningar och kända problem avseende 
brandskydd och höga hus i trä.	  	  

5.1 Grundläggande begrepp brand 

Byggnadsklasser 
Byggnader skall delas in i byggnadsklasser, Br, utifrån skyddsbehovet. Vid bedömning av 
skyddsbehov skall hänsyn tas till byggnadens komplexitet, tänkbart brandförlopp och 
sannolika konsekvenser av brand. Det finns fyra olika klasser (Boverket 2011): 

⎯ Br0 mycket stort skyddsbehov 
⎯ Br1 stort skyddsbehov  
⎯ Br2 måttligt skyddsbehov  
⎯ Br3 litet skyddsbehov. 

Verksamhetsklasser 
Vidare skall utrymmen i byggnader delas in i verksamhetsklasser (Vk) utifrån avsedd 
verksamhet (Boverket 2011).  Det finns fem olika verksamhetsklasser: 

⎯ Vk1 industri, kontor m.m. 
⎯ Vk2 samlingslokaler m.m. 
⎯ Vk3 bostäder 
⎯ Vk4 hotell m.m.  
⎯ Vk5 avser vårdmiljöer m.m.  

Vk2 och Vk5 har undergrupper A, B, C respektive A, B, C, och D. Vid bedömning av 
verksamhetsklass skall hänsyn tas till huruvida personer som vistas i byggnaden kan förväntas 
ha god lokalkännedom, förmåga till att själva sätta sig i säkerhet samt om de kan förväntas 
vara vakna (Boverket 2011). 
Indelning i verksamhetsklass påverkar indelning i byggnadsklass. Indelning i byggnadsklass 
påverkar i sin tur klassning av byggnadsdelar som beskrivs här nedan.  

Byggnadsdelar 
Byggnadsdelar och konstruktioner delas in i klasser beroende på funktion (Boverket 2011). 
Dessa klassers beteckningar, i en något förenklad form, lyder: 

⎯ R bärförmåga 
⎯ RE bärförmåga och integritet (täthet) 
⎯ REI bärförmåga, integritet (täthet) och isolering 
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⎯ E integritet 
⎯ EI integritet och isolering 

Beteckningar åtföljs av ett tidskrav på 15 till 360 minuter som motsvarar den tid som 
byggnadsdelen eller konstruktionen förväntas bibehålla sin egenskap. Klasser kan kombineras 
med tilläggsbeteckningarna 

M mekanisk påverkan 
C dörrar med dörrstängare 

Exempel på funktionskrav:  
REI 90-M (bärande vägg med 90 minuter brandmotstånd) 

EI 60-C (dörr med 60 minuter brandmotstånd och dörrstängare) 

Ytskikt och beklädnader 
Ytskikten i en byggnadskonstruktion är de delar som först blir exponerade vid brand och är 
således avgörande både för spridning av brand samt den mängd energi som frigörs vid brand. 
Även ytskikt och beklädnader behöver således klassificeras.  
Nu gällande klassbeteckningar är A1, A2, B, C, D och E med indexering, för beklädnader och 
ytskikt där A är det högsta kravet (A1 och A2 avser obrännbara material), B-D är brännbart 
och E är det lägsta kravet. Dessa klassbeteckningar syftar till materialets förmåga att avge 
brandgaser eller brinnande droppar och partiklar (Boverket 2011). 

Brandcell 
En brandcell utgörs av ett avgränsat område i en byggnad där ett brandförlopp kan tillåtas 
utvecklas under en viss tid utan att spridas till andra delar av byggnaden (Boverket 2011). 

Dimensioneringsprinciper för brandsäkerhet. 
Det finns två möjliga vägar för att uppfylla gällande krav på brandsäkerhet. Antingen 
använder man sig av så kallad förenklad dimensionering som innebär att man helt enkelt 
uppfyller föreskrifterna genom de lösningar och metoder som anges i de allmänna råden i 
avsnitt 5:2-5:7 i BFS 2011:26 (Boverket 2011). Det andra sättet för att uppfylla krav på 
brandsäkerhet är genom analytiskt dimensionering, även kallad funktionsbaserad 
brandteknisk dimensionering. Detta innebär att man uppfyller ett eller flera av föreskrifterna 
på ett annat sätt än genom förenklad dimensionering. Verifiering av brandskyddet kan då ske 
genom kvalitativ bedömning, scenarioanalys, kvantitativ riskanalys eller motsvarande 
vetenskapligt dokumenterade metoder. 

Ett exempel på en analytisk dimensionering är att en längre utrymningsväg än föreskrivet i 
förenklad dimensionering kan godkännas om takhöjden ökas för att på så sätt minska risker 
med brandgaser. 

Tekniska byten och sprinklers 
Ett tekniskt byte innebär till exempel att installera sprinklers för att få göra avsteg på ett annat 
brandskyddskrav. ”Säkerheten i en byggnad med sprinkler är väsentligt större än i en byggnad 
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utan sprinkler, vilket skapar förutsättningar för avsteg från detaljkrav i BBR enligt förenklad 
dimensionering” (SP 2012a). 
Utifrån de grundläggande begreppen inom brand som redovisas ovan så kan nu konstateras att 
ett höghus i sex våningsplan tillhör byggnadsklass Br1 och att ett äldreboende med inriktning 
mot demens tillhör verksamhetsklass 5B. Ett äldreboende med inriktning på demensvård 
omfattar utrymmen där det vistas personer som har begränsad, eller inga, möjligheter till att 
sätta sig själva i säkerhet och som dessutom inte kan förväntas vara vakna. Detta tillsammans 
med byggnadens utformning ligger till grund för brandskyddets utformning. 
Specifika krav för brandsäkerhet av utrymmen i verksamhetsklass 5B anges i Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd, BFS 2011:26. Ett exempel på en sådan föreskrift är att 
utrymmen i verksamhetsklass 5B ska förses med automatiskt släcksystem (Boverket 2011). 

5.2 Utmaningar med brandskydd och träkonstruktioner 
”Den största utmaningen för fortsatt god utveckling av brandsäkert träbyggande är 
sannolikt att utforma byggnadstekniska detaljlösningar som säkerställer att de 
övergripande brandtekniska funktionskraven uppfylls”. (Östman & Schmid 2014) 

Sedan 1994 finns det inga regler som begränsar höjden på ett hus som byggs i trä då man 
införde byggnadstekniska funktionskrav i stället för materialbegränsningar. Detta innebär att 
material och konstruktioner idag kan väljas fritt så länge byggnaden uppfyller ställda 
funktionskrav. Trots att trä är ett brännbart material kan träkonstruktioner ha mycket bra 
brandtekniska egenskaper. Detta beror på att det vid brand bildas ett kolskikt som minskar 
värmeöverföringen och skyddar underliggande oförkolnat trä som fortfarande kan uppfylla 
kraven på bärförmåga. Trä förkolnar långsamt och följaktligen blir träets dimensioner viktiga. 
Större dimensioner innebär högre brandmotstånd (SP 2012b).   

Vid brandteknisk projektering av höga hus i trä är det särskilt viktigt att beakta spridning 
mellan brandceller genom specifika lösningar för brandstopp i hålrum, spalter och 
genomföringar. Andra utmaningar är utformning av takfot, sektionering av vindar samt 
placering av balkonger (SP 2012b). 

Brandegenskaper hos trämaterial kan påverkas av många faktorer såsom fuktkvot, densitet, 
dimensioner, trämaterial, olika behandlingar och modifieringar. Generellt och förenklat kan 
sägas att dessa faktorer förvisso kan påverka trämaterialets brandegenskaper men de förändrar 
i regel inte brandklassen. Trä och träprodukter uppfyller normalt klass D-s2, d0 (SP 2012b). 

Trä som synligt ytskikt och beklädnad 
Som tidigare nämnts kan man göra så kallade tekniska byten för att kunna göra avsteg från 
andra brandskyddskrav. I Husbyggaren (2014) kan man läsa att ”Det enklaste sättet att kunna 
visa mer synligt trä är att installera sprinklers i byggnaden”. Vidare säger man att både 
träfasad i flera våningar och invändiga beklädnader är exempel på tekniska byten som kan 
förverkligas genom installation av sprinklersystem.	  

Samtidigt förhåller det sig så, enligt 5:111 i BBR, att för de verksamheter för vilka det finns 
krav på ett automatiskt släcksystem i föreskrift skall analytisk dimensionering tillämpas om 
släcksystemet skall tillgodose krav i fler än en förskrift (Boverket 2011). 
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Brandegenskaper hos träfasader  
Brandskyddskrav på fasadmaterial betingas av risk för spridning av rumsbrand eller annan 
utvändig brandrisk. Erfarenheter och brandprovningar har visat att scenario C, enligt figur 11 
nedan, är allvarligast eftersom det ger högst brandpåverkan på fasadytan. I det scenariet når 
lågor ut genom öppningar i fasaden. Scenario A innebär att fasaden påverkas av 
strålningsvärme och gnistspridning från brand i närheten. Scenario B beskriver en eldsvåda 
intill fasaden i markplan eller på balkong (SP 2012b).  

 

 

Figur 11: Brandscenarier för fasader (Svenskt Trä 2014a). 

Beteendet hos en brandexponerad träfasad beror på typ av fasad och dess byggnadstekniska 
egenskaper (fasad med infällda fönsterband, perforerad fasad, vinklad fasad), typ av 
beklädnad och dess orientering samt bakomliggande material och luftspalter (SP 2012b). 
Förbättrade brandegenskaper kan uppnås genom brandskyddsbehandling enligt nedan. 

Brandskyddat trä 
Brandskyddande behandling kan förbättra träprodukters brandegenskaper och de kan uppfylla 
klass B, exempelvis klass B-s1,d0, som är den högsta möjliga brandklassen för träprodukter. 
Genom kemisk behandling med brandskydds- eller flamskyddsmedel kan träets 
brandegenskaper förbättras ur den aspekten att man kan förlänga tiden till antändning, 
flamspridning samt värme och rökutveckling. Dock förkolnar även brandskyddat trä och 
börjar brinna vid en tillräckligt kraftig brand (SP 2012b). 

Det är relativt enkelt att uppnå hög brandklass för trämaterial genom impregnering med 
brandskyddsmedel. Problemet är att samtidigt behålla träets övriga goda egenskaper. 
Tillsatserna är ofta vattenlösliga och har därför en tendens till att ta upp fukt och att migrera 
vid varierande luftfuktigheter. Detta ställer till problem främst vid utomhusanvändning då det 
kan medföra höga fuktkvoter eller att brandskyddsmedlet lakas ur. Långtidsbeständigheten 
måste därmed verifieras. Ytterväggskonstruktioner som klarar provning enligt SP Fire 105 
kan användas i Br1-byggnader med högst åtta våningsplan (Boverket 2011). Brandskyddade 
träprodukter som uppfyller både brandkrav enligt SP Fire 105 och krav på beständighet finns 
på marknaden.  
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6 AKUSTIK 
 
I likhet med att det ställs högre krav vid dimensionering av brandskydd för träbyggnader så 
ställs det även högre krav vid detaljutformning för att tillgodose ljudkraven. Detta kapitel 
reder ut varför det förhåller sig så och belyser vad som är viktigt att tänka på när det gäller 
akustik och träkonstruktioner, så kallade lätta konstruktioner.  

6.1 Grundläggande begrepp akustik 
För att reglera vilka ljudnivåer som är tillåtna i bostäder och lokaler hänvisar Boverket (2013) 
i kapitel 7 till övergripande ljudklassningsstandarder utgivna av Svensk Standard, SIS. I dessa 
standarder anges funktionskrav för fyra ljudklasser: A, B, C och D. Av dessa klasser anger 
klass C den miniminivå som uppfyller Boverkets föreskrifter. För bostäder gäller SS 25267 
och för lokaler SS 25268, varav äldreboende ingår. Klasserna A och B kan väljas om särskilt 
goda ljudförhållanden önskas. Dessa ljudklassningsstandarder har inte automatiskt en legal 
status utan blir gällande först när de åberopas i ett avtal. Hänvisning till en ljudklass i en 
byggnad enligt standarden innebär en bindande verkan mot alla krav. De olika parametrar 
som man väger in vid klassning av ljudmiljön i lokaler, SS 25268, är: 

• Luftljudsisolering  
• Stegljudsisolering  
• Ljud från tekniska installationer 
• Isolering mot yttre ljudkällor som t.ex. trafik 
• Efterklangstiden och den rumsakustiska utformningen 

Decibel, dB, används som mätetal för buller, men också för till exempel 
ljuddämpningsförmågan i en vägg. Decibelskalan för ljudtrycksnivåer startar vid 0 dB som 
skall motsvaras av det lägsta hörbara ljudet för en människa med god hörsel. Smärtgränsen 
för örat nås vid ca 125 dB. Skalan är logaritmisk vilket bl.a. får till följd att en ökning med 10 
dB upplevs som en fördubbling av ljudtrycksnivån. 

Ljudisoleringen hos en konstruktion, exempelvis en vägg, uttrycks i väggens reduktionstal, R. 
Man kan definiera reduktionstalet utifrån en tänkt mätsituation där man har ett rum där det 
står en högtalare – sändarrummet – och ett rum dit ljudet sprider sig – mottagarrummet. 
Ljudtrycksnivån, L, bestäms i ett antal punkter i sändarrummet på olika avstånd från 
högtalaren och medelvärdet LS (S=sändarrum) bildas. På samma sätt bildas medelvärdet LM 
(M=mottagarrum) av ljudtrycksnivån i mottagarrummet. Reduktionstalet definieras sedan, 
något förenklat, som: 

R = LS – LM                                                            (1) 

Reduktionstalet blir då ungefär lika med skillnaden i ljudtrycksnivå mellan de båda rummen. 
Vid mätning bestäms R vanligen minst för 19 frekvensband från och med 50 Hz till och med 
3150 Hz och sammanfattas i ett vägt reduktionstal, Rw (Svenskt Trä 2014c).	  

För att sätta gällande ljudkrav och örats upplevelse av ljudtrycksnivå i ett sammanhang följer 
här ett exempel: I SS 25268 anges lägsta vägda värde på reduktionstal, Rw. I ljudklass C för 
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en byggnadsdel som avskiljer ett annat utrymme till utrymme för patienters sömn och vila 
anges Rw till 44 dB. Om man tittar på tabell 1 nedan så innebär det att ett normalt samtal i 
angränsande rum har reducerats till ett ljud som upplevs mycket svagare än ett svagt vindbrus. 

Tabell 1: Bullertabell visar upplevd bullernivå uttryckt i dB(A) (Trafikverket 2014). 

	  
Martinson och Lindbäcks system garanterar ljudklass B enligt tidigare redovisat i kapitel 4. 
För att uppnå ljudklass B skall motsvarande vägg i exemplet ovan uppnå Rw 48 dB enligt SS 
25268. För ljudklass B innebär detta, om vi återigen tittar på tabell 1, att ljudtryck 
motsvarande en storstadsgata reduceras till ett ljud som upplevs svagare än ett svagt vindbrus. 
Ljudklass C svarar mot minimikrav enligt BBR. Denna ljudklass innebär att en stor andel (> 
80 %) av boende och brukare inte skall känna sig störda av ljud. Ett vanligt förekommande 
mål för bostäder och lokaler idag är ljudklass B och det är som nämnts tidigare byggherren 
själv som sätter detta högre mål. De som brukar dessa utrymmen ger bra betyg beträffande 
ljudupplevelsen. Den högsta standarden, ljudklass A, ställer mycket höga krav på ljudmiljön. 
Men den förutsätter dock inte att samtliga brukare är nöjda (Boverket 2008). 
Innan vi går vidare och fördjupar oss i utmaningar med akustik för träbyggnader så behöver vi 
bekanta oss med begreppen luftljudsisolering, stegljudsisolering, flanktransmission och 
efterklangstid. 

Luftljudsisolering är en byggnadsdels eller en sammansatt konstruktions förmåga att reducera 
luftburet ljud mellan två utrymmen. Mätetalet benämns reduktionstal och betecknas R. Hur 
man mäter ett reduktionstal för exempelvis en vägg redovisades tidigare i detta avsnitt. 

Stegljudsisolering anger byggnadens förmåga att reducera ljud som uppkommer till följd av 
steg (eller slag/stötar) mot byggnadsstommen. 
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Flanktransmission är ljudöverföring som sker via konstruktionen till angränsande rum (se 
figur 12). Flanktransmission används också ofta som beteckning på all ljudöverföring som 
inte går direkt genom skiljekonstruktionen, till exempel ljudöverföring genom kanaler, via 
innertaket, genom otätheter och dylikt (Svenskt Trä 2014c). 

 

Figur 12: Exempel på flanktransmission genom en yttervägg. Exempel a ger bäst ljudisolering, d ger sämst 
 (Svenskt Trä 2014c). 

Efterklangstid är enkelt uttryckt rummets eko. En logisk konsekvens av detta är att rum med 
lång efterklangstid upplevs som bullriga.  

6.2 Utmaningar med akustik och träkonstruktioner 
Trä (furu) har en densitet runt ca 500kg/m3, detta innebär att trä är ett mycket lätt 
byggnadsmaterial för stommar i jämförelse med betong, densitet ca 2200kg/m3 (Burström 
2011). Därför benämns ofta träkonstruktioner för ”lätta” konstruktioner i akustiska 
sammanhang. 
Tyngden har stor betydelse för ljudisoleringen vilket medför att det blir mer komplicerat att 
uppfylla ljudkrav i träbyggnader. När man bygger med en lätt stomme i trä istället för en tung 
stomme i betong blir ljudkraven därför avgörande för dimensioneringen av väggar och 
bjälklag. God stegljudsisolering är det som är svårast att åstadkomma när man bygger med 
lätta konstruktioner. Det medför att om man kan klara stegljudskraven så klarar man oftast 
också luftljudskraven (Svenskt Trä 2014c). 

Vi kan konstatera från avsnittet som redovisar olika systemleverantörer att bjälklag och 
väggar är förhållandevis tjocka för lätta konstruktioner och att de består av så kallade 
dubbelkonstruktioner. Anledningen till detta är att det helt enkelt krävs för att uppfylla 
ljudkraven.	   För att minimera luftljudsöverföringen mellan rum kan man öka tyngden på 
väggen genom att öka antalet skivmaterial eller element. Man kan också lösa detta med en 
dubbelreglad vägg (se figur 9 och 10) för en effektivare luftljudsisolering. Samma sak gäller 
om man använder sig av element i massivträ. Dubbla element ger hög luftljudsisolering. Att 
använda sig av dubbla element gäller också för bjälklagskonstruktioner. Stegljud reduceras 
genom att man har ett tvådelat bjälklag, som inte är direkt anslutna till varandra eller de 
bärande väggarna (Svenskt Trä 2014c). Vid reglade bjälklag bör man montera undertaket 
fjäderupphängt (Gustafsson m.fl. 2012). 

WSP är ett etablerat teknikkonsultföretag inom en rad områden, bland annat akustik och 
buller. WSP leder forskningsprojekt inom akustik med inriktning mot lätta stommar och 
träbyggande	  (AkuLite).	  På sin blogg skriver Klas Hagberg följande:  

”Hur upplevs ljud och vibrationer mellan lägenheter i flerbostadshus av trä? Vi ser 
tydligt att det är de allra lägsta frekvenserna som styr hur ljudet upplevs i 
byggnaden, i detta fall frekvenser mellan 20 och 50Hz. Det är alltså helt okända 
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frekvenser hittills eftersom Sverige endast beaktar frekvenser från 50Hz. Och alla 
andra länder i världen startar först vid 100Hz.... Här krävs nytänkande och 
innovation så att trähustillverkare kan möta de akustiska krav som kommer att 
efterfrågas i framtiden. Vi måste tänka nytt för att beräkna och mäta ljudisolering, 
lämna de statistiska metoderna och se om det finns andra sätt att beskriva och 
mäta akustiska fenomen i byggnader.” (Hagberg 2013a) 

Som vi nämnt tidigare i detta kapitel innebär flanktransmission att ljud leds förbi 
byggnadsdelar via de avskiljande skikten. Detta fenomen är extra vanligt i just träbyggnader. 
Uttrycket används även när ljud leds via installationer. För lätta konstruktioner är det nästan 
alltid vibrationer och låga frekvenser som kan skapa problem om man inte tänker sig för. 
Vibrationer kan till exempel uppstå av fläktaggregat eller annan teknisk 
installationsutrustning (exempelvis bubbelbad, tvättmaskiner och torktumlare), men även av 
att människor rör sig. Vibrationer minimeras enklast genom att begränsa spännvidder 
(Hagberg 2013b). 
Flanktransmissionsspärrar kan utföras med spärrar av elastiska material, exempelvis 
polyuretanskum eller laminerat naturgummi, och också med icke-elastiska spärrar i stål. En 
elastisk fog måste kunna ta upp eventuella lyftkrafter. Den förankring som behövs för detta 
får dock inte äventyra fogens akustiska funktion. Fogen är mycket känslig i detta avseende. 
Även en relativt mjuk förankring kan fungera som en ljudbrygga och fördärva ljudisoleringen 
(SvensktTrä 2014c).	   I en rapport från WSP Akustik anges att elastiska mellanlägg är en 
oerhört känslig detalj i ett lätt byggsystem (Hagberg 2009). Den anges vara känslig av flera 
olika skäl: 

• Fel dimensionerad (eller inte dimensionerad alls) kan den orsaka sättningar  
• Den kan inte bytas ut, den skall sitta hela byggnadens livslängd. Materialet får inte 

krypa (punkteras över tiden)  
• I många system utsätts den för olika belastning beroende på vilken våning den 

monteras. Materialet måste därmed kunna väljas/dimensioneras med hänsyn till 
aktuell last. Det går inte att använda samma material på olika våningsplan.  

Enligt Hagberg (2013b) är det i princip omöjligt att idag ”räkna” fram korrekta värden för 
slutlig ljudisolering i konstruktioner som både består av lätta bjälklag och lätta väggar 
eftersom det inte finns någon bra och standardiserad beräkningsmodell som det gör för 
betongkonstruktioner (SS-EN 12354). Det går att räkna fram värden för varje enskilt element 
men när dessa skall ”kopplas samman” blir det svårare. 	  

Upplevda ljudstörningar innehåller en subjektiv värdering och det är därmed svårt att 
tillfredsställa alla brukare trots att krav i byggregler uppfylls. Risken för allvarliga 
ljudstörningar är betydligt större om stommen är lätt, även om minimikraven är uppfyllda. 
Dessa svagheter måste därmed beaktas i varje enskilt projekt genom en detaljerad kontroll av 
tekniska detaljfrågor (Hagberg 2010). 

Summa summarum är luftljud, stegljud och flanktransmissioner de tre fenomen som 
medverkar till särskilt stora utmaningar för	  lätta konstruktioner.	  Som tidigare nämnts finns det 
olika leverantörer av system för industriellt träbyggande. Dessa tar hänsyn till ovanstående 
problem på sina egna sätt. Eftersom denna rapport	  inte berör konstruktiva detaljer i stommen 
så blir det främst flanktransmissioner vi kommer att behöva ta hänsyn till avseende akustiken. 
Exempel på detta kan ni hitta längre fram i	  rapporten	  och i förslag på detaljlösningar avseende	  
terrassbjälklag, balkonger och fasad.	    
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7 FUKT 
 
Att ha kunskap om fuktmekanik vid detaljprojektering är avgörande för ett fuktsäkert 
byggande. I detta kapitel behandlas därför först grundläggande begrepp inom fukt i 
byggnadstekniska sammanhang. Därefter följer en fördjupning i några utmaningar med fukt 
och trä i synnerhet.  

7.1 Fukt Allmänt (i byggnadstekniska sammanhang) 
En förutsättning för en fuktteknisk bedömning och dimensionering är att känna till fuktkällor. 
En viss byggnadsdel kan utsättas för flera fuktkällor samtidigt av varierande storlek, frekvens 
och varaktighet. Följande fuktkällor för en byggnad är identifierade: Regn, snö, slagregn, 
luftfukt, byggfukt, vatten i och på mark samt läckage från installationer. Fukt kan 
transporteras i ångfas eller vätskefas. I byggnadstekniska tillämpningar sker transport i ångfas 
huvudsakligen genom diffusion eller fuktkonvektion. Diffusion innebär att vattenmolekyler 
rör sig i riktning mot avtagande koncentration. Fuktkonvektion innebär att vattenånga 
transporteras med luft som transporterande medium. Transport i vätskefas kan ske genom 
någon av drivkrafterna tyngdkraft, vattenövertryck, vindtryck eller kapillära krafter 
(Nevander & Elmarsson 2011).	  

Byggnadsdelar ovan mark och vatten omges av luft. Luften i sig innehåller en viss mängd fukt 
vilket benämns ånghalt, v (g/m3), som i förhållande till luftens mättnadsånghalt, vs (g/m3), 
anger den aktuella relativa luftfuktigheten som benämns RF (%).  Sambandet är: 

 
    RF = v/vs                                                                (2) 

 
där vs motsvaras av den maximala mängd fukt som luft “orkar bära” vid en given temperatur 
(även kallad daggpunkten). Allt fuktinnehåll över mättnadsånghalt avges i form av kondens. 
Ett byggnadsmaterials förmåga att absorbera och avge fukt beror i huvudsak på materialets 
porositet och porstorleksfördelning. Stora öppna porer ger möjlighet till snabb transport av 
luft, vattenånga och vatten. Små porer medför att vatten binds hårdare i materialet. Porositeten 
innebär i sin tur att materialet innehåller luft. Luften inne i materialets porsystem står nästan 
alltid i kontakt med luften utanför. Det råder därför alltid något slags balans mellan 
fukttillståndet inne i materialets porsystem och tillståndet i omgivningen. Materialets 
förhållande till omgivningen kan motsvara något av följande tre fall: Materialet upptar fukt, 
vilket här kallas uppfuktning eller absorption. Materialet avger vatten till omgivningen, vilket 
här kallas uttorkning eller desorption. Materialet kan befinna sig i ett tillstånd av jämvikt med 
omgivningen vilket innebär att lika mycket vatten upptas som avges per tidsenhet (Nevander 
& Elmarsson 2011). 

Den mängd fukt som finns i ett material kan anges som antingen fukthalt w (kg/m3) eller 
fuktkvot u (%). Fukthalt är ett mått på andelen vatten i kg i förhållande till volymen av 
materialet. Fuktkvot är ett mått på förhållandet mellan fuktinnehåll i kg och mängden torrt 
material i kg. När ett material befinner sig i jämvikt med omgivande luft så innebär det att 
materialets porsystem har samma RF som den omgivande luften. För att då bestämma hur 
mycket vatten (fuktkvot eller fukthalt) materialet innehåller så utläser man detta genom så 
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kallade sorptionskurvor. En sorptionskurva är unik för respektive material. I figur 13 nedan 
visas ett exempel på en sorptionskurva för barrträ.  

 

Figur 13: Jämviktsfuktkvoten för barrträ vid	  20°C vid olika RF (En så kallad sorptionskurva)	  (SP 2006). 

Byggfukt 
Samtliga porösa byggnadsmaterial som byggs in innehåller fukt. Detta kallas byggfukt. För att 
byggnadsdelen efter färdigställande ska erhålla samma fukthalt som dess omgivning måste 
fukt avges (Burström 2011). 

Kritiskt Fukttillstånd 
Under hela tiden som ett material exponeras för ett fukttillstånd ska det ändå bibehålla en 
godtagbar funktion. Gränsen till att materialet inte gör det kallas kritiskt fukttillstånd 
(Nevander & Elmarsson 2011). 

7.2 Utmaningar med fukt och trä 
Trä är ett levande material. Det tar upp och avger fukt. Det sväller och krymper. Det kan 
angripas av mögelsvampar, skadedjur och röta. Därmed är det väsentligt att ha grundläggande 
kunskap om hur fukt och trä samverkar för att undvika dessa problem vid utformningen av 
detaljer.  
Trä är uppbyggt av fibrer och är utpräglat anisotropt. Det innebär att det har olika egenskaper 
i olika riktningar. Även trädstammens ved har olika egenskaper beroende på om det är 
kärnved eller splintved (se figur 6). Ur fuktsynpunkt kan trä liknas vid en bunt rör med 
längden (i fiberriktningen) cirka 3mm och diametern 0,1mm för varje rördel. Fukttransporten 
sker därför lätt i fiberriktningen. I tvärriktningen mellan rören måste fukten via diffusion gå 
igenom små porer eller cellväggar varvid fukttransporten denna väg går förhållandevis 
långsamt. Trä har stora betingade fuktrörelser, särskilt vinkelrätt mot fiberriktningen 
(Nevander & Elmarsson 2011). Upptagningen av fukt i radiell riktning är dubbelt så stor som 
i den tangentiella. I fiberriktningen är den i sin tur tjugo gånger större jämfört med den 
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radiella (samma förhållande gäller för uttorkning). Därför är det viktigt att ändträ skyddas mot 
fukt. Detta kan ske genom konstruktivt skydd eller fuktavvisande behandling (Burström 
2011). Konstruktivt skydd redovisas senare i detta kapitel. 

Fuktkvoten i nyavverkat virke kan vara ca 30-35% i kärnan och 130-150% i splinten 
(Burström 2011). Eftersom porositeten för trä är relativt stor, ca 70%, kan trä innehålla mer 
vatten än torrvikten för materialet. Det betyder att fuktkvoten kan vara större än 100% 
(Nevander & Elmarsson 2011). Innan trä används som byggnadsmaterial behöver det därför 
torkas till en fuktkvot som motsvaras av den miljö där träprodukten skall användas. Om virket 
är för torrt kommer det att svälla, om det är för fuktigt kommer det att krympa. Tabell 2 nedan 
anger målfuktkvoter enligt SS-EN 14298 för träprodukter och olika användningsområden. 

Tabell 2: Tabellen visar på föreslagna målfuktkvoter enligt AMA Hus för olika typer av användningsområden 
(Svenskt Trä 2014b). 

 
 
Att bygga in ett trämaterial med för hög fuktkvot i en tät konstruktion kan ge upphov till 
fuktskador. Byggdelar monterade i den färdiga byggnaden och som utsätts för fukt skall 
monteras och projekteras på så sätt att de tillåts torka i perioder med lägre fuktbelastning. Ett 
fuktigt material får dessutom större värmeledningsförmåga än ett torrt material vilket leder till 
ökat energibehov (Nevander & Elmarsson 2011).	  

Det är viktigt att göra leveranskontroll av levererat virke till byggarbetsplatsen med en 
fuktkvotsmätare. Enligt SP Trätek (2006) är dock den största orsaken till för höga fuktkvoter i 
byggvirke att man hanterar virket felaktigt, både vid lagring och under byggprocessen.  
Trä kan brytas ned av mikroorganismer som rötsvampar och blånadssvampar vid höga 
fukttillstånd och utgöra växtplats för mögelsvampar och actinomyceter. Trä kan också 
förstöras av husbock och andra trägnagande insekter. Kärnveden har större motståndskraft än 
splintveden mot sådana angrepp (Burström 2007). Vissa villkor måste vara uppfyllda för att 
skapa en gynnsam miljö för mikroorganismer. Kraven gäller lämplig temperatur, fuktinnehåll 
och de flesta kräver även syre. Några av dessa villkor finns alltid uppfyllda medan andra kan 
uppfyllas genom byggnadstekniska brister.  

Det kritiska fukttillståndet för trä och träbaserade produkter anges till 75-80% RF vilket 
innebär en fuktkvot >15% vid 20°C enligt tabell 3 nedan. 

Målfuktkvot*(%) Användning
12 Bräder(till(undergolv(som(ska(beläggas(med(parkettstav
8 Inredningar(såsom(lister,(färdiga(snickerier(och(dylikt
9 Beläggningar(av(trä(inomhus

Underlag(för(beklädnader(inomhus
12 Bräder(till(undergolv

Fasta(reglar(och(kilar(till(undergolv
12 Virke(till(synliga(väggD(och(takpaneler(inomhus(

Massivträelement
Limträ
Fanerträ(vid(inbyggnad

16 Virke(till(tralläkt
Virke(vid(inbyggnad
Virke(till(synliga(väggD(och(takpaneler(utomhus
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Tabell 3: Ungefärliga fuktkvoter vid 20 °C för olika värden på relativ luftfuktighet (SvensktTrä 2014b). 

 

Konstruktivt skydd 
Något av de viktigaste att tänka på när det gäller detaljer av trä som är exponerade för fuktiga 
miljöer är att ge dessa ett konstruktivt skydd. Detta innebär att byggdelar av trä som utsätts 
för fukt eller regn snabbt skall kunna torka, alternativt att vatten hindras från att nå träet. På 
detta sätt kan man förhindra att träet uppnår sitt kritiska fukttillstånd. Det är speciellt viktigt 
att skydda ändträet som tidigare påvisats som extra känsligt för fukt. Ett konstruktivt skydd 
kan exempelvis åstadkommas genom att ge en byggnadsdel en viss lutning, skapa en luftspalt, 
täcka med plåt etcetera. 
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8 RESULTAT 
 
I detta kapitel tar vi till vara på kunskapen från föregående kapitel och presenterar ett antal 
förslag till detaljlösningar. 

8.1 Presentation detaljer 
Valet av projekterade detaljer är dels baserade på önskemål från arkitekterna och dels våra 
egna val av detaljer vi funnit särskilt intressanta. Från arkitekterna var önskemålet att studera 
snittet mellan plan fyra och fem. Även mötet mellan bjälklag och terrassbjälklaget på plan 
fem, som också delvis utgör tak på plan fyra, bedömdes som särskilt intressant. Plan fem 
utgör från markplan den sjätte våningen eftersom det första våningsplanet benämns 
bottenplan. Figur 14 nedan visar en sektion av byggnadens kortsida. I sektionen är ett snitt 
markerat som anger den byggnadsdel där detaljerna är projekterade. Snitt 1 avser Martinsons 
byggsystem med detalj 1-3 och 7. Snitt 2 avser Lindbäcks byggsystem med detalj 4-6. 
Detaljer är ritade i skala 1:10. Denna skala garanteras inte i rapportens tryck.  
  

 
  

Figur 14: Sektionsritning upprättad av arkitekterna. Byggnadsdel för detaljstudier markerat av författarna. 
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8.2 Detaljer och ritningar 
Nedan redovisas de detaljer som projekterats med hänsyn till brand, akustik och fukt. I figur 
15 och 16 nedan visas först två snitt genom lägenhet på plan fyra med normalbjälklag och 
terrassbjälklag. Snitten representerar Martinsons respektive Lindbäcks byggsystem. Sedan 
följer i figur 17-23 föreslagna detaljlösningar för terrassbjälklag, balkonger samt fasad för 
respektive byggsystem. 

Snitt 1, Martinsons byggsystem. 

 

Figur 15: Snitt 1, Martinsons byggsystem. Lägenhet på plan fyra. Detalj 1, 2, 3 och 7 markerade i snittet. 

I Martinssons byggsystem enligt figur 15 består väggar och bjälklag av reglar i massivträ och 
KL-trä. Med detta system erhålls en rumshöjd på 2643mm vid utformning som följer 
arkitekternas våningshöjd. Fönsterparti med balkongdörr eller terrassdörr har modulmått 
20x25 enligt arkitekternas handlingar. Bjälklagets höjd på plan fem ökas med 180mm jämfört 
med normalbjälklaget på plan fyra för att ge nödvändigt utrymme för terrasspåbyggnad.  
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Snitt 2, Lindbäcks byggsystem. 

 

Figur 16: Snitt 2, Lindbäcks byggsystem. Lägenhet på plan fyra. Detalj 4, 5 och 6 markerade i snittet. 

Lindbäcks system enligt figur 16 är uppbyggt av reglar och limträbalkar till färdiga moduler. 
Högsta modulhöjd är 3080mm.  Rumshöjden blir därför 2600mm. Fönsterparti med 
balkongdörr eller terrassdörr har modulmått 20x25 enligt arkitekternas handlingar. Bjälklagets 
höjd på plan fem ökas med 185mm jämfört med normalbjälklag på plan fyra för att ge 
nödvändigt utrymme för terrasspåbyggnad.  
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Detalj 1. Terrassbjälklag/bjälklag plan 5. Martinsons. 

 

Figur 17: Martinsons byggsystem. Detalj 1 visar mötet mellan terrassbjälklag/normalbjälklag och yttervägg 
med terrassdörr på plan fem. 

Figur 17 ovan visar att normalbjälklaget behöver höjas då tillgängligheten kräver att 
nivåskillnaden mellan golvnivån inomhus och trallen på terrassen skall minimeras. Trallen 
ligger på 45x70 reglar som ger distans från tätskiktet. Detta för att förhindra att skräp 
ansamlas som kan utgöra en brandfara.  

Limträbalken (115x495) växlar av lasterna från taket på byggnaden och ytterväggen på plan 
fem samt bär terrassbjälklaget. Limträbalken är i sin tur upplagd på limträpelare i de 
lägenhetsskiljande väggarna. En flanktransmissionsspärr monteras mellan KL-träet i 
bjälklaget och denna limträbalk. Även upplaget av limträbalken på limträpelare kräver en 
flanktransmissionsspärr. På så vis förhindras ljud att spridas mellan våningsplanen.  

Det konstruktiva skyddet utgörs av tätskiktsmattan som har ett uppvik mot ytterväggen. 
Genom fönster- och dörrpartiet tillåts ett mindre uppvik av tätskiktet som fortsätter in under 
tröskel. Ett droppbleck monterat på tröskel utgör ett extra konstruktivt skydd. Lutningen på 
1:100 ger nödvändig avrinning från terrassen. 

Terrassbjälklaget är konstruerat som ett kompakttak. 
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Detalj 2. Utkragande terrassbjälklag, terrassbjälklag/yttervägg. Martinsons.  

 

Figur 18: Martinsons byggsystem. Detalj 2 visar terrassbjälklaget som kragar ut från plan fem. 

Figur 18 ovan visar den utkragande delen av terrassbjälklaget och dess anslutning mot 
yttervägg. KL-träet utgör förlängningen av terrassbjälklaget och kragar ut 1500mm från fasad 
på plan fyra. Detta utkragande bjälklag fungerar som ett flamskydd och motverkar 
brandspridning till ovanliggande terrass. Brandstopp i fasadsystemets luftspalt förhindrar 
brandspridning till bjälklag. 
KL-träet och underliggande limträbalkar utgör den bärande konstruktionen i terrassbjälklaget 
som vilar på det vertikala KL-träet i ytterväggen. Mellan dessa bärande konstruktioner 
monteras en flanktransmissionsspärrar för att förhindra ljudspridning till underliggande 
våningsplan  
Infästning av smidesräcket i KL-träet bryter tätskiktet. Detta ställer höga krav på noggrannhet 
vid montering av tätskiktet och dess anslutning mot infästning. Konstruktivt skydd utgörs av 
tätskiktsmattan som överlappar en täckplåt bakom hängrännan. Ett bleck i framkant av trall 
skyddar ändträ på reglar. Lutningen på 1:100 ger nödvändig avrinning från terrassen till 
hängränna i framkant.  
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Detalj 3. Balkong med infästning. Martinsons.  

 

Figur 19: Martinsons system. Detalj 3. Balkong med infästning. 

Balkonglösningen i figur 19 är applicerad på Martinsons system. Balkongplattan består av 
KL-trä (165mm) och är infäst via beslag i yttervägg på vardera sida om fönster/dörrparti. 
Balkongens djup tillåter rullstolsvändning för höjd nivå enligt SIS (1500mm i diameter).  

Balkongplattan fungerar som ett flamskydd mellan bjälklagen. För att förhindra övrig 
brandspridning monteras ett brandstopp i fasadsystemets luftspalt.  

Beslaget för infästning av balkongplattan fästs i ytterväggens KL-trä tillhörande samma 
våningsplan. Flanktransmissionsspärren skiljer då både balkongplatta och normalbjälklag från 
underliggande våningsplan. På så vis förhindras ljud att spridas mellan våningsplanen. 
Infästningen är separat för varje bostadslägenhet vilket även förhindrar flanktransmission i 
horisontalled.   
Konstruktivt skydd av balkongplatta utgörs av tätskiktsmatta med uppvik mot vägg samt 
täckplåt med droppnäsa i framkant. Dragstag har genomgående infästning i balkongplattan 
och bryter därmed tätskiktet. Detta ställer höga krav på noggrannhet vid montering av 
tätskiktet och dess anslutning mot infästning. Bultar för räckesinfästning skruvas med tätning 
genom täckplåt. 

Lutningen på 1:100 ger nödvändig avrinning från balkong. 
 

 
  

28x120 TRALL
28x120 REGLAR
TÄTSKIKTSMATTA
165 KL-TRÄ   

BESLAG FÖR
 INFÄSTNING AV 
BALKONGPLATTA

DRAGSTAG FÖR 
UNDERLIGGANDE BALKONG

FLANK-
TRANS-
MISSOINS-
SPÄRRAR

GENOMGÅENDE
 INFÄSTNING
AV DRAGSTAG

RÄCKE

DRAGSTAG

BRANDSTOPP
I LUFTSPALT

1:100 

TÄTSKIKT
UPPDRAGET
PÅ FASAD
MED 
TÄCKPLÅT

TÄCKPLÅT



34 

 

Detalj 4. Terrassbjälklag/bjälklag plan 5. Lindbäcks. 

 

Figur 20: Lindbäcks byggsystem. Detalj 4 visar mötet mellan terrassbjälklag/normalbjälklag och yttervägg med 
terrassdörr på plan fem. 

Figur 20 ovan visar att normalbjälklaget behöver höjas då tillgängligheten kräver att 
nivåskillnaden mellan golvnivån inomhus och trallen på terrassen skall minimeras. Trallen 
ligger på 45x70 reglar som ger distans från tätskiktet. Detta för att förhindra att skräp 
ansamlas som kan utgöra en brandfara.  

Limträbalken (115x360) växlar av lasterna från taket på byggnaden och ytterväggen på plan 
fem samt bär terrassbjälklaget. Limträbalken är i sin tur upplagd på limträpelare i de 
lägenhetsskiljande väggarna. Flanktransmissionsspärr monteras mellan bjälklaget och denna 
limträbalk i både horisontal och vertikalled. Även upplaget av limträbalken på limträpelare 
kräver en flanktransmissionsspärr. På så vis förhindras ljud att spridas mellan våningsplanen.  
Det konstruktiva skyddet utgörs av tätskiktsmattan som har ett uppvik mot ytterväggen. 
Genom fönster- och dörrpartiet tillåts ett mindre uppvik och tätskiktet fortsätter in under 
tröskel. Ett droppbleck monterat på tröskel utgör ett extra konstruktivt skydd. Lutningen på 
1:100 ger nödvändig avrinning från terrassen. 
Terrassbjälklaget är konstruerat som ett kompakttak. 
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Detalj 5. Utkragande terrassbjälklag, terrassbjälklag/yttervägg. Lindbäcks. 

 

Figur 21: Lindbäcks byggsystem. Detalj 5 visar terrassbjälklag som kragar ut från plan 5. 

Figur 21 ovan visar den utkragande delen av terrassbjälklaget och dess anslutning mot 
yttervägg. Den bärande konstruktionen av den utkragande delen är uppbyggt av limträbalkar. 
På ovansida är limträbalkar klädda med råspont samt plywood som underlag för 
tätskiktsmatta. Undersidan är beklädd med råspont. Bjälklaget kragar ut 1500mm från fasad 
på plan fyra. Detta utkragande bjälklag fungerar som ett flamskydd och motverkar 
brandspridning till ovanliggande terrass. Brandstopp i fasadsystemets luftspalt förhindrar 
brandspridning till bjälklag. 

Limträbalkar vilar på de vertikala reglarna i ytterväggen. Mellan dessa bärande konstruktioner 
monteras en flanktransmissionsspärr för att förhindra ljudspridning till underliggande 
våningsplan  
Konstruktivt skydd utgörs av tätskiktsmatta som överlappar en täckplåt bakom hängrännan. 
Täckplåten skyddar kantbalk och kantregel. Infästning av smidesräcket i den liggande 
kantbalken bryter tätskiktet. Detta ställer höga krav på noggrannhet vid montering av 
tätskiktet och dess anslutning mot infästning. 
Ett bleck i framkant av trall skyddar ändträ på reglar. Lutningen på 1:100 ger nödvändig 
avrinning från terrassen till hängränna i framkant. 
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Detalj 6. Balkong med infästning. Lindbäcks. 

 

Figur 22: Lindbäcks byggsystem. Detalj 6. Balkong med infästning. 

Balkonglösningen i figur 22 är applicerad på Lindbäcks system. Balkongplattan består av KL-
trä (165mm) och är infäst via beslag i yttervägg på vardera sida om fönster/dörrparti. 
Balkongens djup tillåter rullstolsvändning för höjd nivå enligt SIS (1500mm i diameter).  

Balkongplattan fungerar som ett flamskydd mellan bjälklagen. För att förhindra övrig 
brandspridning monteras ett brandstopp i fasadsystemets luftspalt.  

Beslaget för infästning av balkongplattan fästs i ytterväggens stående regel tillhörande samma 
våningsplan. Flanktransmissionsspärren skiljer då både balkongplatta och normalbjälklag från 
underliggande våningsplan. På så vis förhindras ljud att spridas mellan våningsplanen. 
Infästningen är separat för varje bostadslägenhet vilket även förhindrar flanktransmission i 
horisontalled.   
Konstruktivt skydd utgörs av tätskiktsmatta med uppvik mot vägg samt täckplåt med 
droppnäsa i framkant. Främre dragstag har genomgående infästning i balkongplattan och 
bryter därmed tätskiktet. Detta ställer höga krav på noggrannhet vid montering av tätskiktet 
och dess anslutning mot infästning. Det bakre dragstaget är infäst i beslaget för infästning av 
balkongplatta på balkongplattans undersida och bryter därmed inga tätskikt. Här presenteras 
också en alternativ lösning för infästning av räcke (jämför figur 19 och detalj 3). Bultar för 
räckesinfästning skruvas med tätning genom täckplåt och fäster i cylinder som försänkts i KL-
träet. 
Lutningen på 1:100 ger nödvändig avrinning från balkong. 
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Detalj 7. Fasadsystem. Marmoroc Parklex. Martinsons system. 

 

Figur 23: Detalj 7. Martinsons yttervägg med Marmorocs fasadskiva Parklex. 

Figur 23 ovan visar Marmorocs fasadskiva Parklex på Martinsons yttervägg. Fasadskivan har 
ett ytskikt bestående av träfaner med fanerets naturliga och varierande ådring och färger.  
Kärnan består av fenolhartser och cellulosafibrer. Parklex från Marmoroc AB uppfyller 
kraven enligt SP Fire 105. Fasadskivans mått är 22x120 och spänner sig lodrätt mellan 
bjälklagen. Fasadpanelen fästs med skruv i spikregel. Brandstopp i luftspalten mot nedre och 
övre bjälklaget hindrar brandspridning. Vågräta spikregeln bryts vid lägenhetsskiljande 
väggar för att minimera flanktransmission. Fasadsystemet går också utmärkt att montera på 
Lindbäcks byggsystem. 

I figur 24-26 nedan visas illustrationer av föreslaget fasadsystem Parklex från Marmoroc. 
Fasadskivorna har utformats som smala vertikala segment och ger intryck av stående panel. 

 

Figur 24: Fasad från söder med föreslaget fasadsystemet. 
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Figur 25: Närbild på föreslagen fasad från söder. 

 

Figur26: Närbild av fasad med Martinsons byggsystem. 
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9 DISKUSSION OCH SLUTSATS 
 
I detta kapitel hålls en diskussion om industriellt träbyggande samt brand-, akustik- och 
fuktaspekter kring ämnet ”exteriöra detaljer i trä”. Vidare presenteras slutsatser och sist 
redovisas även förslag på vidare studier. 

9.1 Diskussion 
En byggnad med trästomme av denna volym förutsätter att den byggs med någon form av 
industriellt byggande. Att bygga på plats är inte försvarbart ur ekonomiskt eller tidsmässigt 
perspektiv. Inte minst är det också mycket svårt att väderskydda en byggnad av denna volym. 
Lindbäcks Bygg respektive Martinsons representerar systemen volymelement respektive 
planelement. De alternativ som står till buds på marknaden, när beställaren gör sitt slutliga val 
av system, är fler än dessa två leverantörer. Som exempel kan nämnas Moelven som bygger 
med volymelement och Fristad Bygg som bygger med planelement i KLH. De olika 
systemleverantörernas lösningar skiljer sig i viss omfattning från varandra, men de stora 
skillnaderna står att finna mellan leverantörer av volymelement respektive planelement. 
Oavsett slutligt val så uppfyller systemleverantörerna de funktionskrav som Boverket ställer 
inom områdena brand, ljud och fukt då detta är regler som måste följas. Trä har dessutom den 
fördelen att vara det enda förnyelsebara byggmaterialet. Ytterligare en miljöfördel är att 
moduler eller element i trä är enklare att transportera tack vare en betydligt lägre vikt än 
motsvarande konstruktioner i stål eller betong. 

Med dagens kunskap om träbyggande och den ständiga utvecklingen av detaljlösningar så är 
det fullt möjligt att bygga brandsäkra trähus. Den enkla lösningen består i att ge stommen 
erforderliga dimensioner och sedan täcka med dubbla lager av gips samt att på utsidan 
belägga fasaden med ett lager av puts. Genom dessa insatser går tyvärr upplevelsen av trä som 
byggnadsmaterial förlorad ur det estetiska perspektivet. Den stora utmaningen ligger i att 
finna lösningar som tillåter trä att vara synligt i arkitekturen och samtidigt uppfylla Boverkets 
alla krav. Även på detta plan pågår en ständig utveckling och arkitekter, leverantörer och 
producenter driver utvecklingen framåt. I skrivande stund finns det brandskyddande 
behandlingar för både fasader och invändiga detaljer som samtidigt tillåter att träets naturliga 
uttryck bevaras. Detta betyder inte automatiskt att alla problem med brandskydd är lösta. En 
brandskyddsbehandling av träprodukter kan inte göra träet obrännbart motsvarande klass A1 
och A2. Trä kan brandskyddas till högst klass B,s1,d0 vilket innebär att tiden till antändning 
fördröjs. Detta innebär i sin tur att man ökar möjligheten för människor att hinna sätta sig i 
säkerhet samt att räddningstjänsten har större möjlighet att komma fram i tid innan branden 
får stor spridning. Med installation av sprinklers är det möjligt att frångå andra krav genom 
tekniska byten. Det är numera krav på sprinklers i äldreboenden vilket innebär att endast ett 
tekniskt byte är tillåtet inom ramen för förenklad dimensionering. Vill man göra ytterligare 
tekniska byten tack vare sprinklers så behöver man göra en analytisk dimensionering av vad 
det innebär för brandskyddet i sin helhet. 

Träkonstruktioner klassas i akustiska sammanhang som lätta konstruktioner. Detta för att 
tyngden av en konstruktion har betydelse för dess akustiska egenskaper. En lätt konstruktion 
har många fördelar ur ett akustiskt perspektiv. En av dessa fördelar är att de i regel ger god 
isolering mot luftljud. Däremot är dämpningen av lågfrekventa ljud komplicerad. Ett exempel 
på ett lågfrekvent ljud är vibrationer från fläktaggregat. Vidare är som bekant 
flanktransmission en utmaning för lätta konstruktioner. För att uppnå ställda krav på akustik 
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behöver man därför skilja volymer eller bostadsutrymmen från varandra med någon form av 
dämpande material och luftspalter. Dessa krav utmanar andra krav som behöver uppfyllas. Ur 
stabilitetssynpunkt behöver konstruktionen bindas samman. Ur brandsynpunkt ger luftspalter 
möjligheter för brand att spridas. Exteriöra konstruktioner som balkonger och fasadsystem är 
exempel på detaljer där utmaningar inom både brand, ljud och fukt ställs på sin spets. 

När man bygger med en lätt stomme i trä istället för en tung stomme i betong blir ljudkraven 
avgörande för dimensioneringen av väggar och bjälklag. En följd av detta är att bjälklag i lätta 
konstruktioner blir nära dubbelt så tjocka som för motsvarande bjälklag i en tung konstruktion. 
På ett höghus i åtta våningar kan det skilja nästan ett våningsplan i höjd. Detta kan i sin tur 
ställa till det om en detaljplan anger begränsningar i byggnadshöjd. Byggherren kan då 
tvingas att välja bort alternativet med lätt stomme därför att den extra våningen inte kan 
bortses ifrån av ekonomiska eller funktionella skäl. Tjockare väggar kan medföra mindre 
bruksarea, BRA, och byggherren kan av samma skäl tvingas välja tung stomme som en följd 
av detta.  
 
Ur ett fukttekniskt perspektiv är själva förfarandet med industriellt träbyggande mycket 
gynnsamt. Produktionen sker i fabrik utan väderstörningar och med god kontroll över miljön. 
Genom detta förfarande så minskas riskerna med byggfukt väsentligt. Därmed förflyttas 
risken för att konstruktionen utsätts för fukt tills dess att produkten skall slutmonteras på 
byggarbetsplatsen. På byggarbetsplatsen kan man välja att inte verkställa montage vid kraftiga 
regn eller så kan endast de delar som skall monteras ihop täckas av och ges tillfälliga skydd i 
form av presenningar. Problematiken runt det konstruktiva skyddet av detaljer kvarstår likväl 
och effekterna av ett dåligt utfört konstruktivt skydd kan visa sig på mycket kort tid om det 
vill sig illa. Ett bra konstruktivt skydd skapas redan vid ritbordet i projekteringsskedet.   

För den arkitektoniska utformningen i stort innebär industriellt träbyggande en begränsning. 
En arkitekt eller projektör behöver förhålla sig till maximala spännvidder och modulmått eller 
begränsningar avseende transporter. Eftersom det blev möjligt att bygga höga hus i trä först 
1994 finns det mycket lite erfarenhet om hur dessa hus fungerar i ett långsiktigt perspektiv. 
Sveriges äldsta höghus i trä är tio år gammalt och finns i Sundsvall. En ständig process av 
utveckling pågår och drivkraften är stor, inte minst ur ett miljöperspektiv, att förädla det 
industriella byggandet av flervåningshus i trä. Nya tekniska lösningar kommer säkerligen att 
se dagens ljus som undanröjer tidigare problem.   

9.2 Slutsats 
• Ur brandsynpunkt gäller det att detaljprojekteringen inte äventyrar det grundläggande 

brandskyddet som systemleverantörerna tillhandahåller med sina respektive system. 
Vill man frångå systemleverantörernas standardiserade och beprövade utformning av 
den exteriöra arkitekturen så ställs stora krav på analys av brandskyddet. Installation 
av sprinkler ger möjligheten att genom tekniskt byte använda trä som fasadmaterial i 
alla våningsplan utom markplan. Det är lite knepigare att komma runt kravet på ett 
obrännbart material i markplan. I markplan är syftet med ett obrännbart material att 
skydda byggnaden mot utvändigt anlagd brand. En sprinkler inne i byggnaden 
kommer inte åt att skydda mot en sådan typ av brand. Ett möjligt sätt att komma runt 
detta krav, och klä även markplanet med träfasad, är att brandskyddsbehandla 
markplanets fasad till klass B,s1,d0 samt att man även sätter in någon form av 
brandstopp i bjälklagsnivå till det andra våningsplanet. En annan möjlighet är att 
använda en träfasad som är brandskyddsimpregnerad och testad och godkänd enligt 
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SP Fire 105. 
• Luftspalter i lätta konstruktioner behövs av akustiska skäl samt för uttorkning av fukt. 

Dessa hålrum ger möjlighet för bränder att spridas i form av krypbränder. 
Krypbränder är svåra att både upptäcka och att släcka. Därför är det viktigt att det 
finns brandstopp i dessa hålrum. 

• Fasaden i figur 23-26 med fasadskiva Parklex från Marmoroc AB uppfyller kraven 
enligt SP Fire 105. Fasadsskivan är miljöklassad enligt BASTA. Fasadskivan har bra 
motstånd mot väderpåverkan och slag. Och kan beställas i åtta olika färger i flera 
former (Marmoroc 2014).  

• Ett annat exempel på leverantör av brandskyddade träfasader är Moelven. De har 
utvecklat en impregneringsmetod, kallad Non com, som ger ett brandskydd för 
cederträ, godkänd enligt fasadbrandprov SP Fire 105. Vid utomhusanvändning 
behöver cederträet inte skyddas med ytterligare ytbehandling. Därmed kvarstår träets 
naturliga utseende och kan åldras naturligt (Moelven 2014).  För ytterligare exempel 
på brandskyddsimpregnerade produkter se www.woodsafe.se. 

• Trallen på balkonger och terrasser är impregnerad för att skyddas mot fukt. Denna 
impregnering ger inget skydd mot brand. Trall kan antändas och sprida brand till fasad. 
Riskerna med detta behöver ses över vid upprättande av brandskyddsdokumentation 
för byggnaden.  

• Byggnaden tillhör byggnadsklass Br1 samt har sex våningar ovan mark. Detta innebär 
att bjälklag skall utformas i brandteknisk klass R60 och övriga bärverk i R90. Både 
Lindbäcks och Martinsons system redovisat i denna rapport uppfyller dessa kriterier.  

• Sammantaget kan det konstateras att det idag är fullt möjligt att tillåta träfasad även på 
en byggnad av denna volym och brandtekniska verksamhetsklass. Analytisk 
dimensionering av brandskyddet måste dock tillämpas.  

• Precis som med brandskyddet så gäller det att detaljprojekteringen inte äventyrar de 
akustiska egenskaperna som systemleverantörerna garanterar med sina respektive 
system. Ur ett rent akustiskt perspektiv så skall ett bostadsutrymme helst inte ha någon 
förankring alls med ett annat bostadsutrymme. Systemleverantörerna löser detta med 
olika typer av flanktransmissionsspärrar som skall förhindra vibrationer att fortplanta 
sig. Exteriöra detaljer som till exempel balkonger eller fasadsystem måste därmed 
infästas på sådant sätt att de inte försvagar ursprungliga skyddet mot 
flanktransmissioner. Projekterade detaljer i figur 17-23 visar hur hänsyn har tagits till 
detta. 

• Byggnaden har vertikala ventilationsschakt genom plan ett till fyra. Det tjockare 
bjälklaget mellan våningsplanen fyra och fem ger möjlighet att förlägga 
ventilationskanaler horisontellt till fläktrum placerat på plan fem. För lätta 
konstruktioner skapar låga frekvenser från exempelvis fläktaggregat problem. Helst 
bör därför ett fläktrum placeras i bottenvåning på betongbjälklag. Det tjockare 
bjälklaget mellan våning fyra och fem ger dock möjligheten att exempelvis bygga ett 
övergolv på vibrationsdämpande kuddar. Ett annat alternativ är att förstärka bjälklaget 
och gjuta ett betonggolv. Med något av dessa alternativ kan fläktrummets placering 
undvika att skapa akustiska problem.  

• Detaljprojekteringen och inte minst monteringen på själva byggarbetsplatsen kräver 
kunskap och kontroll för att garantera den akustiska funktionen. Ett viktigt hjälpmedel 
som bör upprättas är en ljudskyddsdokumentation. Boverket tillhandahåller en 
handbok om bullerskydd. I denna handbok finns exempel på innehållet i en 
ljudskyddsdokumentation.  

• Industriell tillverkning innebär väsentligt mindre risker för byggfukt. Riskerna för 
fuktskador är koncentrerade till tiden för montering ute på byggarbetsplatsen. Detaljer 
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som tillkommer och monteras på byggarbetsplatsen får inte äventyra det ursprungliga 
gynnsamma fukttillståndet. Det konstruktiva skyddet är därför det som är viktigast att 
tänka på vid montering och utformning av detaljer. 

• I figur 17 och 20 visas exempel på detaljer där utmaningar med fukt ställs på sin spets. 
Tätskiktsmattan skall vikas upp och skydda konstruktionen där horisontella ytor möter 
yttervägg utomhus. Vid tröskelpartier på balkonger och terrasser tillåts dock endast ett 
mindre uppvik vilket gör dem till känsliga punkter i det konstruktiva skyddet. 
Regnvatten kan ansamlas eller studsa på underlaget och fukta upp ytterväggen i 
nederkant. Snö kan samlas vintertid, smälta av värmen som byggnaden avger och 
sugas in kapillärt i otätheter. Upphöjd tröskel bidrar till att minska risk för att fukt 
tränger in i konstruktionen. Tröskeln bör dock inte vara högre än att man lätt kan 
passera med rullstol eller rullator. Terassbjälklaget är oskyddat från nederbörd till 
skillnad från balkongerna. Därför har terrassbjälklaget grövre dimensioner på reglar 
under trall som medger ett högre uppvik av tätskikt.  

• Terrassbjälklaget är uppbyggt som ett kompakttak vilket innebär att det saknar 
luftspalt. I en sådan konstruktion är det extra viktigt att träprodukterna som byggs in 
inte överstiger en fuktkvot på 16%. Terassbjälklaget i projekterade detaljer är 
dessutom uppbyggt av både massivträ och fanerträ i form av plywood. För dessa 
träprodukter gäller en målfuktkvot om 12% för inbyggnad för att inte orsaka 
fuktskador. Kompakta konstruktioner blir också extra känslig för otätheter i ångspärr. 

• Martinsons lägenhetsavskiljande väggar är 334mm. Lindbäcks är 270mm. 
Arkitekterna har projekterat för lägenhetsavskiljande väggar om 300mm. Detta 
innebär att om beställaren väljer Martinsons system och de inre funktionsmåtten skall 
bibehållas så behöver fastigheten förlängas med 270mm. Väljs Lindbäcks system kan 
byggnaden minskas på längden med 240mm och ändå uppfylla de inre 
funktionsmåtten. 

• Arkitekternas modell överskrider det maximala måttet för höjd mellan våningsplanen 
avseende Lindbäcks moduler. Lindbäcks moduler tillverkas med maximal höjd 
3080mm. Arkitekternas modell är 3150mm. Att en byggnad i realiteten blir lägre än 
vad som angivits i bygglovshandlingar orsakar dock sällan problem i 
bygglovssammanhang. 

• Både Lindbäcks och Martinsons system ger rumshöjder som med god marginal 
överskrider lägsta höjd för bostadsutrymmen på 2400mm. Denna marginal kan med 
fördel utnyttjas för att dimensionera upp bjälklaget mellan våning fyra och fem. På så 
sätt skapas utrymme till att förbättra isoleringen av terrassbjälklaget om det skulle 
anses nödvändigt, samt att förenkla dragningen av de horisontella 
ventilationskanalerna. Dessutom ges då ännu bättre möjligheter att förhindra 
vibrationsproblem till följd av fläktrummets placering.  

• Arkitekterna har gestaltat en byggnad med ett avskalat, smäckert och repetitivt 
formspråk. Främst avseende balkonger och terrasser så lämpar sig denna gestaltning 
kanske bäst med ett byggsystem bestående av stål och betong. Med inspända 
balkonger i betong kan dragstag undvikas samtidigt som balkongbjälklaget kan ges 
smäckrare dimensioner. Rapportens föreslagna balkonglösningar i KL-trä närmar sig 
ändå arkitekternas ursprungliga gestaltning. Ytterligare en anledning till att rapportens 
förlag till balkongutformning ger ett mer påtagligt uttryck är att dess dimensioner är 
anpassade till tillgänglighet. Rapportens balkonger tillåter rullstolsvändning för höjd 
nivå enligt SIS (1500mm i diameter). Arkitekternas förslag erbjuder endast 1200mm. 

• Lindbäcks har sitt eget system för balkonger. Det är kompositbalkonger med en 
trästomme av krysslimmat limträblock eller massiv plywood. Stommen omsluts av 
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glasfiberlaminat med ett brandhämmande ytskikt. I balkongplattan finns ingjutna 
rostfria fästbultar samt förmonterade infästningar för räcke (SP 2011). 

• Mer kunskap hos arkitekter eller projektörer om industriellt träbyggande skulle ge 
större möjligheter att utforma en tilltalande och unik arkitektur. Samtidigt skulle 
möjligheterna att tillgodose tekniska funktioner och krav öka.    

9.3 Förslag till vidare studier 
I denna rapport jämfördes byggsystem från två olika leverantörer av byggsystem i trä. Att 
jämföra ytterligare leverantörers byggsystem skulle leda till flera intressanta och lösningar 
och frågeställningar. Andra förslag på fasader kan också undersökas. 
Specifikt för denna byggnad finns många fler detaljer som behöver projekteras inför 
upprättande av bygghandlingar. Några detaljer som författarna gärna hade tittat närmare på är 
exempelvis atrium på plan fem, takavvattningssystem, takfot samt mängder med interiöra 
detaljer som påverkar det estetiska uttrycket. 
Forskningen inom områdena brand, akustik och fukt pågår ständigt och reglerna uppdateras. 
Likväl utvecklas också materialen och olika skydd för ökad beständighet. Anpassning till nya 
krav och regler som resultat av forskning inom dessa områden.  
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