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Sammanfattning 

Trä8 är ett pelar-balkstomsystem i limträ, framtaget 2007 av Moelven Töreboda AB i samarbete med 
Luleå Tekniska Universitet. I och med Trä8 erbjuder Moelven ett standardiserat stomsystem.  

Målet med denna rapport är att belysa möjligheterna med trä och studera Trä8 ur ett tekniskt 
perspektiv. Ett referensobjekt användes för att ge en förståelse för vad det innebär att använda Trä8 
som stomsystem till flervåningshus. Referensobjektet Telestad studerades även för att se om Trä8 
kan användas då byggnaden inte är specifikt anpassad för detta stomsystem.    

Avgränsningar i rapporten är satta till att granska Trä8 och dess tekniska aspekter omfattande limträs 
uppbyggnad, stomstabilisering, detaljutformning,  spännvidder, produktionsskedet, ljud-, brand- och 
fukt- frågor.   

Rapporten visar att trästommar är ett bra alternativ då trä är det enda förnybara byggnadsmaterialet 
och har en god tillgänglighet i Sverige. Svar på frågeställningar som marknaden har gällande trä som 
stommaterial finns hos de olika producenterna med färdiga stomsystemlösningar så som Trä8. Trä8 
som stomsystem medför kort produktionstid, vilket snabbt leder till väderskyddad byggnad och 
därmed god arbetsmiljö. Referensobjektet Telestad skulle utan större modifikationer kunna uppförts 
med Trä8 istället för prefabricerad betong.  

Då Skanska skall uppföra en byggnad med trästomme är vår rekommendation att i tidigt skede välja 
specifikt stomsystem och leverantör. Ett samarbete med leverantören genom produktionen medför 
att Skanska kan ta del av deras rutiner och kunskap kring trä som stommaterial.  

 

 

Nyckelord: Trästomme, stomsystem, flervåningshus, limträ, Trä8, pelar-balksystem 
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Abstact 

Trä8 is a post-beam structural system that primarily use glued laminated timber and was developed 
in 2007 by Moelven Töreboda AB in collaboration with Luleå Technical University. With Trä8 Moelven 
offers a standardized structural system.   

The goal of this report is to highlight the possibilities of timber structures and Trä8 's technical 
characteristics. A reference object was used in order to provide an understanding of the implications 
of using Trä8 as structural systems for multi-story buildings. The reference object Telestad, was also 
studied to see if Trä8 can be used when the building is not specifically adapted for this type of 
structural system. 

Boundaries of the report is set to study Trä8 and its technical aspects such as glued laminated 
timbers specifications, structural stability, detailed design, spans, the production stage, noise, fire 
and moisture issues. 

The report shows that timber structures are a good option because wood is the only renewable 
building material and has good accessibility in Sweden. Answers to the markets questions about 
timber structural systems can be answered by the different producers with already existing 
standardized systems such as Trä8. Trä8 as a structural system results in short production time, 
which quickly leads to weather protected building and thus good working environment. The 
reference object Telestad could be built without major modifications with Trä8 instead of precast 
concrete. 

If Skanska is planning to build a timber structure our recommendation is that they in the early stage, 
select a specific structural system and supplier. A collaboration with the supplier through production 
means that Skanska can take part of their practices and knowledge about timber structures. 
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Förord 

Rapporten skrevs som examensarbete och är den avslutande delen på högskoleingenjörsprogrammet 
Byggteknik och Design på Kungliga Tekniska Högskolan i Handen. Omfattning är 15 högskolepoäng 
och inriktning på detta examensarbete är konstruktion som utförts på förfrågan av Skanska Sverige 
AB. Rapporten skrevs under våren 2016 av författare Nanna Ivarsson och Alexander Nellber.  

Vi vill särskilt tacka vår handledare Andreas Falk för all sin tid och för sitt inspirerande engagemang 
som givit oss motivation och ett djupare intresse för materialet trä. Vi vill även tacka Peter Eklund vid 
KTH Haninge för sitt stöd och de lärorika samtalen. 

Tack till Thomas Johansson på Moelven Töreboda AB för att delat med sig av sin kunskap som gett 
oss en förståelse kring frågeställningar kring Trä8 som stomsystem. 

 

 

   

Nanna Ivarsson  Alexander Nellber 

Stockholm, 2016-06-17  Stockholm, 2016-06-17 
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Ordlista 

Trä8 Ett stomsystem i limträ, pelar- balksystem, framtaget av Moelven Töreboda AB. 

PBS Pelar-balksystem 

KL-trä Korslimmat trä, massiv träprodukt där plankor limmas ihop med vartannat skikt 
korslagt, olika antal lager. 

LCA Livscykelanalys, en produkts miljöpåverkan och resursanvändning under dess livslängd 
uppskattningsvis. 

Eurokod Europeisk standard för beräkningsregler vid dimensionering av bärverk. 

BKR Boverkets konstruktionsregler, upphörde att gälla 1 januari 2011. Var tidigare 
föreskrifter och allmänna råd vid dimensionering och är nu ersatt av Eurokod. 

Svenskt Trä En verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna. Svensk sågverks- och 
limträindustri står bakom Svenskt Trä. 

SP Statens provningsanstalt, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP är ett internationellt 
institut för innovation och forskning. 

c/c Centrum avstånd, för att ange avståndet mellan exempelvis reglar. 

Massivträ Hela element av genomgående trä. 

RF Relativ fuktighet, beskriver procentuellt hur mycket fukt ett material innehåller i 
förhållande till dess maximala förmåga vid den aktuella temperaturen. 

Fuktkvot Kvot av mängden vatten i förhållande mot torra mängden material. 

Målfuktkvot Referensfuktkvot, ett begrepp som beskrivs i SE-EN 14298:2004 och beskriver den 
önskade fuktkvoten i trävirket. 

LTU Luleå Tekniska Universitetet.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
1994 borttogs höjdbegränsningen på högst 2 våningar för träbyggnader (Brandskyddsföreningen, 
2015). Ändringarna i lagen väckte stort intresse för högre byggnader i trä, då inte enbart med 
miljöaspekterna som vinst utan även med anledning av prefabriceringsgraden för denna typ av 
byggnadskonstruktioner.  

Idag bor vi i allt större utsträckning i 
storstäderna och siffran förväntas stiga upp till 
80 % år 2050 (Skanska, 2016, c). Storstäderna 
har en begränsad markyta vilket leder till att det 
idag byggs mer på höjden.  

Fokus på hållbart byggande växer och med 
ökade krav på minskad miljöpåverkan och 
utsläpp växer också intresset för trä som 
stommaterial i flervåningshus. ”När vi nu blickar 
framåt i 2000-talet och mot att skapa ett 
långsiktigt hållbart samhälle ökar åter 
efterfrågan på träbaserade produkter för allt 
byggande.” (Bergkvist et al., 2013, s.3). 

Byggnader med trästommar inom Skanska är deras BoKlok hus i samarbete med IKEA. BoKlok har en 
byggnadshöjd av maximalt 4 våningar och högre byggnader med trästommar är ett nytt område för 
Skanska, då de idag huvudsakligen arbetar med prefabricerade betongstommar (Abrahamsson, 
2016). Skanska har de senaste åren haft som målsättning att vara en ledande samhällsutvecklare och 
fokuserar på hållbarhet (Skanska, 2016, c). Kombination av ökat fokus på hållbarhet i samband med 
växande efterfrågan på byggnader med trästommar, gör att Skanska nu vill studera innebörden av att 
arbeta med trä som stommaterial vid uppförandet av högre byggnader (Nilsson, 2016). 

Ökad efterfrågan på träbaserade stomsystem har lett till utveckling av standardiserade stomsystem 
på marknaden, se bild 1.1.1. Moelven Töreboda AB tog år 2007, i samarbete med Luleå Tekniska 
Universitet, fram ett komplett pelar-balksystem i limträ, detta kallar de Trä8 (Tlustochowicz et al., 
2010). Trä8 har ännu sparsamt använts vid byggande av flervåningshus och det finns ett behov av att 
belysa de olika tekniska aspekterna vid användning av Trä8 som stomsystem. 

1.2. Målformulering 
Målet med denna rapport är att ge en teknisk inblick i Trä8 som stomsystem vid användning i 
flervåningshus, och ge svar på vad det innebär konstruktionstekniskt och produktionsmässigt att välja 
Trä8 som stomsystem. 

Denna rapport har fokuserats på Trä8, ett pelar-balksystem i limträ, och har som målsättning att ge 
en ökad förståelse för trä som stommaterial samt dess hållbarhet. Rapporten skall även ge en bild av 
processen fram till att välja Trä8 som stomsystem för ett flervåningshus i Sverige med ett 
referensobjekt som utgångspunkt.  

 
 
Bild 1.1.1: Schematisk bild över utvecklingen av 
träbaserade stomsystem från 1994 fram till idag i Sverige.  
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1.3. Avgränsningar 
Denna rapport avser 15 högskolepoäng och avgränsningar som är satta för rapporten är som följer: 

• Trä8 
o Limträ 
o Stomstabilisering 
o Spännvidder 
o Detaljutformning 
o Produktionsskede 
o Ljud 
o Brand 
o Fukt 

Studien av Trä8 som stomsystem är avgränsat till förutsättningar gällande ett valt referensobjekt och 
ritningsgranskning är avgränsat till ett valt objekt uppfört med Trä8. Använt referensobjekt är Kv. 
Telestad i Växjö, uppfört av Skanska och färdigställt 2014, detta ligger till grund för att studera Trä8 
djupare, och valt objekt är Kv. Vallen i Växjö. 

Denna rapport belyser ej ekonomiska aspekter och studerar endast den Svenska byggmarknaden. 

1.4. Metod 

Figur 1.4.1: Schematisk överblick av rapportens arbetsgång. 

Examensarbetet inleddes med en litteraturstudie där tidskrifter, facklitteratur, rapporter och internet 
användes för att ge en överblick över det studerade området. I det inledande skedet i 
litteraturstudien granskades träbyggnadsmarknaden generellt. Vidare studerades träbaserade 
stomsystem och sedan ett standardiserat träbaserat stomsystem, nämligen Trä8. Information 
insamlades även via deltagande vid en konferens om KL-trä, seminarium och Nordbyggmässan, detta 
för att ge en fördjupning i ämnet trä samt en förståelse för träbyggnadsmarknaden i stort.  

Som utgångspunkt för valet att studera Trä8 har ett referensobjekt används. Referensobjekt Telestad 
i Växjö, är ett existerande hyreshus som byggts med prefabricerade betongelement år 2015. 
Platsbesök genomfördes för att få en djupare förståelse av rapportens tekniska frågeställningar kring 
referensobjektet. Efter platsbesök hölls intervjuer med en person som var insatt i projektet Telestad 
och därefter analyserades informationen. I samband med platsbesöket genomfördes även intervjuer 
med Växjö kommuns markexploateringsavdelning, för att förstå deras roll i valet av stommaterial och 
deras arbete för en hållbarare framtid. Platsbesök och intervjuer genomfördes även på fabriken som 
tillverkar Trä8, Moelven Töreboda AB i Töreboda, för att granska tillverkningen och tillgängligheten 
av Trä8. 

  

Litteraturstudier 
Konferens/ 

mässa/ 
seminarier 

Platsbesök  
/intervjuer 

Ritnings-
granskning 

Analys av 
information 
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Ytterligare genomfördes ritningsgranskning av Kv. Vallen i Växjö, ett befintligt objekt uppfört med 
Trä8, för att sammanställa konstruktionsmässiga detaljer och belysa produktionsmässiga frågor. 
Jämte ritningsgranskningen påbörjades rapportskrivningen och som komplement till rapporten 
upprättades en förslagsritning på Telestad med Trä8 som stomsystem. Förslagsritningen upprättades 
i AutoCad. 

1.5. Rapportöversikt 
Denna rapport är indelad i 8 kapitel enligt nedan:  

Kapitel 1 ”Inledning”  beskriver bakgrund, metod och syfte med denna rapport. 
Kapitel 2 ”Nulägesbeskrivning”  ger en överblick av Skanska, marknaden och trä.  
Kapitel 3 ”Teoretisk referensram”  presenterar utgångpunkt och marknadens behov. 
Kapitel 4 ”Faktainsamling”   förklarar hur data insamlats till rapporten.  
Kapitel 5 ”Teoretisk bakgrund”  presenterar insamlad fakta.  
Kapitel 6 ”Diskussion”   tar upp frågeställningar och tankar.  
Kapitel 7 ”Slutsats”   resultat, besvarar frågeställningarna i kapitel 1.2.  
Kapitel 8 ”Rekommendationer”  rekommendationer samt förslag på vidare studier. 
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2. Nulägesbeskrivning 

2.1. Skanska i korthet 
Skanska är ett av Sveriges största och äldsta byggföretag med en omsättning på cirka 34 miljarder 
svenska kronor. Skanska har under åren tagit en allt mer ledande roll inom byggnadsindustrin, med 
säten över hela världen och över 48 000 anställda (Skanska, 2016, b). Skanska grundades 1887 som 
dotterbolag till Skånska Cement AB, vid namnet AB Skånska Cement Gjuteriet. 1984 ändrades 
namnet till Skanska AB då en mer internationell verksamhet började växa. Skanska utför idag projekt 
inom byggnadsindustrins alla delar och samarbetar med en rad olika företag. Skanska arbetar aktivt 
med miljö och hållbarhetsfrågor och har för att visa sin klimatvision tagit fram något de kallar den 
Gröna kartan. De visar där sina fyra fokusområden, energi, klimat, material, och vatten. Skanska vill 
att de material som används skall vara lokalt producerade och återvinningsbara. Skanska vill att 
materialen skall vara fria från farliga ämnen och ha en livslängd lika byggnadens. (Skanska, 2016, a) 

2.2. Marknaden  
Stomsystemsmarkanden för flervåningshus domineras idag av betong och stål, men efterfrågan på 
träbaserade stomsystem ökar i takt med ökat fokus på en hållbar framtid. Utvecklingen av 
trästommar avstannade vid 1800-talets slut på grund av begränsningarna på max två våningar och 
under 1990-talet användes trä sparsamt som stommaterial vid uppförande av flervåningsbyggnader i 
Sverige. Träbaserade stommar vid högre byggnader ökade vid sekelskiftet 2000, då trästommars 
andel ökande från cirka 1 % till att idag omfatta cirka 15 % av marknaden vid uppförande av högre 
byggnader. 2020 spår experter att trä som stommaterial vid flervåningsbyggnader kommer ha drygt 
20-30 % marknadsandelar i Sverige (Fastighetstidningen, 2012), detta till följd av växande efterfrågan 
från beställare, samtidigt som många företag har utvecklat interna mål för hållbarhet och miljö. 

Idag byggs småhus i Sverige huvudsakligen av trä och småhusmarknaden har även historiskt 
dominerats av träbaserade stommar. Träbaserade stommar blir allt vanligare även för flervåningshus 
och industribyggnader, vilket leder till att utvecklingen av träbaserade stomsystem sker med högt 
tempo, se bild 2.2.1. Många av producenterna av träbaserade stomsystem noterar en ökning av 
beställningar och i samband med detta satsar de på ökad produktionskapacitet (Johansson T. , 2016).  

 
Bild 2.2.1: Utvecklingen i Sverige av höga byggnader med ett stomsystem av trä sedan 1994 till idag 
(Jarnerö, 2015, ss. SP - Höga byggnader i trä, konceptstudier). 
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3. Teoretisk referensram 

3.1. Utgångspunkt 
Teorin i denna rapport härstammar från kunskap som inhämtats i kurser under programmet 
Byggteknik och Design i KTH Handen under perioden HT 2013 – VT 2016. Kurser av särskild betydelse: 

HS1013 Projektering av ett husprojekt, en konstruktionskurs omfattande dimensioneringen. 

HS1021 Stål- och träkonstruktion, stål och trä som konstruktionsmaterial samt dimensionering. 

HS1020  Skademekanismer av fukt, en kurs för att öka förståelsen kring fuktsinverkan. 

3.2. Behovet 
Efterfrågan på flervåningshus med en stomme av trä ökar, då främst hos stora beställare såsom 
kommuner. En ledande kommun i detta sammanhang är Växjö som har som mål att fram till 2030 bli 
fossilbränslefritt, och som en del av detta arbete har Växjö även satt som mål att 50 % av deras 
byggen skall uppföras med en trästomme (trä, 2016, s. 11). På grund av detta påskyndas utvecklingen 
av träbaserade stommar för flervåningshus, och entreprenörer arbetar för att kunna svara mot 
efterfrågan. Entreprenörer i sin tur efterfrågar standardisering och således ökar behovet av rapporter 
som belyser de olika stomsystemen av trä. 

Osäkerhet finns på marknaden gällande användandet av trä som stommaterial. Del av denna 
osäkerhet grundas i de inarbetade rutinerna kring användning av andra stommaterial. Marknaden 
styrs huvudsakligen av stora byggföretag som vanligen är inriktade på en typ av stommaterial. De 
inarbetade rutinerna och tryggheten i användandet av ett visst material gör att övergången till ett 
okänt och för bolagen obeprövat material sker långsamt (Nilsson, 2016). När sedan efterfrågan på trä 
som stommaterial ökar, så ökar kraven på entreprenörerna att undersöka denna marknad och att 
lära sig mer om materialet trä för att anpassa sig mot marknadsförändringen. Entreprenörerna 
efterfrågar standardisering för en ökad trygghet i användandet av trä som stommaterial enligt en 
undersökning gjord 2015 (Åhlén, 2016).  

Det senaste halvåret har det skett en ökning av förfrågningar om träbaserade stomsystem och många 
vill prova att bygga högre med trästommar, se bild 3.2.1 (Johansson T. , 2016). Marknaden 
efterfrågar även effektivt producerade bostäder med flexibla lösningar och står inför utmaningen att 
etablera användandet av trä som självklart stommaterial, då även Trä8. 

 
Bild 3.2.1: Planerade höga byggnader med en trästomme (Jarnerö, 2015, ss. SP - Höga byggnader i trä, konceptstudier). 
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4. Faktainsamling 

4.1. Litteraturstudie 
Litteraturstudier har genomförts med hjälp av internet, tidskrifter och böcker, där sökning på 
internet har utförts via sökmotorer så som Google och Diva. Böcker och tidskrifter har funnits via 
tidigare kursmaterial samt rekommendationer och insamlingar från mässan och seminarium.  

4.2. Andra aktiviteter för informationsinhämtande 

4.2.1. Konferens:   
CLT-konferens 
Cost-Action forskningsnätverk 

10 mars 2016 
 

Möjlighet gavs att utöver seminariet, ställa frågor 
och föra diskussioner med specialister i ämnet 
Eurokod och standardisering av trä som 
stommaterial. 

4.2.2. Mässa: 
Nordbyggmässan i Älvsjö 
 

6-7 april 2016 Förberedelser gjordes inför mässan för att veta vilka 
av de närvarande företag som var av intresse för 
denna rapport. Under mässan togs kontakt med olika 
leverantörer och entreprenörer för att skapa en 
uppfattning om marknadens behov och efterfrågan. 
Under mässan insamlades litteratur och intervjuer 
bokades. 

4.2.3. Seminarier: 
EnWoBio 
Forskningsplattform vid  
KTH Byggnadsmaterial 

14-15 april 2016 Ett aktivt deltagande i diskussioner säkerställde 
kunskap och gav särskild information utifrån 
rapportens specifika behov. 

Svenskt trä 
 
 

21-22 april 2016 Dag 1 - mingel och diskussioner med sakkunniga, 
tillfället användes för att boka intervjuer.  
Dag 2 - bestod av platsbesök på olika träbyggnader i 
Stockholm. Under platsbesöken togs bilder och 
anteckningar, men även kontaktuppgifter till kunniga 
på projekten. Under bussfärd fördes diskussioner om 
ämnet trä och marknadens utmaningar med olika 
aktörer, detta för att få en bredare förståelse för 
marknaden och dess olika synvinklar. 

4.3. Intervjuer och platsbesök 
Intervju 
Skanska 
Konstruktör, Sten Nilsson 

19 feb. 2016 Vid uppstart av rapporten genomfördes intervju med 
Skanska:s Sten Nilsson, för en förståelse för Skanska 
och deras ställning till träbaserade stomsystem. 

Intervju och platsbesök 
Telestad i Växjö 
Affärsutvecklare, Tobias Abrahamsson 

29 april 2016 Intervjuer och platsbesök genomfördes på 
referensobjekt Telestad i Växjö, för att få en djupare 
förståelse av frågeställningar kring denna byggnad. 

Intervju 
Växjö kommun 
Markexploatering, Paul Herbertsson 

29 april 2016 Möte med Växjö kommun gav en förståelse kring 
deras roll i valet av stommaterial och deras arbete 
för en hållbarare framtid. 

Intervju och platsbesök 
Moelven Töreboda AB 
Konstruktör, Thomas Johansson 

2 maj 2016 Platsbesök och samtal på Moelven i Töreboda, gav 
en förståelse kring Trä8, dess tillgänglighet samt en 
bild av Trä8:s konstruktionsuppbyggnad. 
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5. Teoretisk bakgrund 

5.1. Trästommars historia 
Trä som stommaterial har en lång historia i Sverige, där det fram till sekelskiftet 1900 främst 
uppfördes byggnader med liggtimmerkonstruktioner, se bild 5.1.1. Övergången från liggtimmerteknik 
till att bygga resvirkeskonstruktioner, skedde i mitten av 1800-talet. Dessa resvirkeskonstruktioner 
byggdes, till skillnad från liggtimmerhusen, med stående timmer och var aktuella en bit in på 1900-
talet.  Med tiden utvecklades resvirkeskonstruktioner ytterligare för att övergå till plankhus, där man 
istället för stående timmer använde sig av stående plank, se bild 5.1.2. Alla dessa äldre 
konstruktionstyper är massivträkonstruktioner, och samtidigt med dess utveckling började även 
regelstommar byggas vid 1800-talets slut, se bild 5.1.3. Regelstommar övertog allt mer av marknaden 
från massivträstommar och kring 1940-talet var dessa regelstommar den vanligaste stomtypen för 
småhus, och är så fram till idag. (Björk et al., 2012, s.26-39) 

 

 

 
 

Bild 5.1.1: Liggtimmerkonstruktion. 
 

Bild 5.1.2: Resvirkeskonstruktion. 
 

Bild 5.1.3: Regelkonstruktion. 
 

 

Från 1800-talets slut fram till 1994 fanns i Sverige ett förbjud mot byggnader med trästommar högre 
än 2 våningar. Under perioden gjordes stora satsningar inom betong och stål, där forskning och 
standardisering ledde till storskalig användning av dessa stommaterial. Många 
byggnadsentreprenörer specialiserade sig då på betong eller stål och utvecklade väletablerade 
rutiner och kunskap inom områdena.  

Det tidigare förbudet mot höga träbyggnader härstammar från de stora stadsbränderna i slutet av 
1800-talet. De stora och frekventa stadsbränderna berodde på dåtidens avsaknad av regler kring 
brandsäkerhet (Brandskyddsföreningen, 2015). De nya reglerna som togs fram 1994 ställer krav på 
byggnadens funktion istället för lagbegränsningar kring materialval. De nya reglerna erbjöd då 
återigen trä som möjligt stommaterial vid uppförande av flervåningsbyggnader, och som följd av 
detta tog utvecklingen av materialet trä åter fart. 
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5.2. Trä och hållbarhet 
Europiska rådet fastslog 2011 EU:s mål att minska utsläppen av växthusgaser med 80-95 % fram till 
2050 (Bergkvist et al., 2013, s.8). Utmaningarna som vår generation står inför är många och 
omfattande. Det ligger på oss att se till att kommande generationer har bra förutsättningar för 
utveckling och tillväxt, därför är det viktigt med tydliga mål kring miljö och hållbarhetsfrågor samt att 
arbeta aktivt kring dessa.  

Världens befolkning växer och en tydlig urbaniseringstrend är märkbar som följd av att allt fler 
människor flyttar in i våra städer. Den växande befolkningsmängden i städerna leder till ökat behov 
av framförallt bostäder men även offentliga byggnader och infrastruktur.  

Byggsektorn står idag för ungefär 40 % av utsläppen i Sverige, och med växande städer kommer detta 
tal öka om det ej satsas på hållbart byggande (Bergh, 2011). Behovet av hållbart byggande omfattar 
hela byggprocessen med allt från markexploatering, projektering, val av material och produktion. 
Möjliga hållbarhetsåtgärder är effektiv användning av mark där man bygger på höjden och 
användning av förnybara byggmaterial med krav på lokal produktion, för att minimera  transporter. 
Projektering och byggande av flexibla byggnader med längre livslängd som på ett enklare sätt kan 
byggas om istället för att rivas. 

I frågan kring hållbara byggmaterial kommer trä som ett av alternativen på marknaden, där trä idag 
är det enda förnybara byggnadsmaterialet, se bild 5.2.2 (Svenskt trä, 2016). Sveriges yta täcks till  
70 % av skog och den växer i volym då tillväxten är större än avverkningen (Bergkvist et al., 2013, 
s.5). Ökningen av den svenska skogsvolymen har pågått under hela 1900-talet vilket innebär att 
tillgängligheten på lokalt råmaterial är god i Sverige med en tillväxt på 120 miljoner m3/år och 
avverkning på 90 miljoner m3/år. Sverige ökar med detta sina tillgångar av träråvara med 30 miljoner 
m3/år och den totala tillgången idag uppskattas till 3 miljarder m3. Av denna volym står gran för cirka 
42 %, se bild 5.2.3., vilket är det träslag som främst används vid produktion av träbaserat 
konstruktionsmaterial i Sverige, då gran har en god bärförmåga och kådar mindre än tall (Bergkvist et 
al., 2013, s.6). 

 

                  

 

 

  
Bild 5.2.1: Träds förmåga att ta upp koldioxid. 
 
 

Bild 5.2.2: Schematisk bild visande 
att träd är förnyelsebara 
 

Bild 5.2.3: Svenska 
skogsbeståndet fördelat på 
procentuellt träslag. 
(svenskt trä, 2016) 
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Trä består primärt av kol och tar därför upp koldioxid från omgivningen, se bild 5.2.1. Träden i skogen 
omvandlar koldioxid från luften till kolhydrater och syre med hjälp av solljuset, i en process kallad 
fotosyntes. Genomsnittliga träd binder cirka 1 ton koldioxid/m3 och frigör cirka 0,7 ton syre 
(Bergkvist et al., 2013, s.6-7). Vid avverkning och förädling till byggmaterial förblir koldioxiden 
bunden i materialet och frigörs först då materialet förmultnar, se bild 5.2.4.  

Användningen av trä som byggmaterial har en rad positiva aspekter ur hållbarhetssynpunkt. Trä är 
naturligt och ett förnybart material som finns lättillgängligt i Sverige via vanligen hållbart skogsbruk. 
Trä behöver låga energimängder vid bearbetning och förädling till skillnad från betong och stål som 
istället medför stor energianvändning vid produktion och direkta koldioxidutsläpp. Direkt kopplat till 
byggprocessen är att konstruktionselement av trä har en lägre vikt och med det kan fler träelement 
transporteras samtidigt, som i sin tur minskar användning av transporter. Trästommens låga vikt 
medför även minskad omfattning av grundarbeten. 

 
Bild 5.2.4: Träprodukters kretslopp i samhället (svenskt trä, 2016). 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjikYevuqzMAhXCF5oKHacIAbQQjRwIBw&url=http://www.svenskttra.se/om-tra/hallbarhet/den-grona-fabriken/&psig=AFQjCNGQJm3V3LhhvoAZl-gXQ6PhdlG7SA&ust=1461765332809843
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5.3. Träets egenskaper 
Gran och tall har likartad uppbyggnad, vilka idag är de mest använda träslagen inom byggindustrin i 
Sverige. Trädstammens centrum består av märg som går genom trädet och avslutas i toppen, i form 
av en knopp. Restende del av stammen består av veden som delas in i kärna och splint, se bild 5.3.1. 
Cellerna i kärnan är döda och leder inget vatten, vilket ger att fuktkvoten där är relativt låg med 30-
50 %. Splintvedensceller är även de döda men ej igensatta, och leder därför vatten med näring som 
sugs upp från rötterna och transporteras upp i trädet. Splintvedens fuktkvot är därför högre med en 
variation på 120-160 % (Bergkvist et al., 2013, s.21). Barrträdens ved består av 40-45 % cellulosa, 20-
22 % hemicellulosa, och cirka 0 % lignin vilket utgör limmet som binder samman de olika 
cellulosafibrerna. Utöver detta finns det 2-6 % extraktivämnen som oftast är kolhydrater, fettsyror, 
hartssyror och mineralämnen i veden (Bergkvist et al., 2013, s.22). 

 

Bild 5.3.1: Trädstammens uppbyggnad (Bergkvist et al., 2013). 
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Trädets egenskaper beror på träslag och geografiskt ursprung, då tillväxten av trädstammen sker när 
vår- och sommarved bildas, vilket ger att varaktigheten av dessa perioder är avgörande. Under våren 
startar trädets tillväxt med vedfibrer i kambriet, dessa är korta, relativt breda och har tunna väggar. 
Det medför att torrdensiteten för vårveden är cirka 300 kg/m3. Fibrerna som växer under sommaren 
är 20-25 % längre och har avsevärt tjockare väggar än vårfibrerna, vilket medför att de är cirka tre 
gånger tyngre och har torrdensiteten 900 kg/m3. Virkesdensiteten har en avgörande betydelse för 
många virkestekniska egenskaper och i regel ger en högre densitet bättre hållfasthet för virket. 
Densiteten bestäms till stor del av sommarvedens andel i stammen till följd av dess högre vikt 
(Bergkvist et al., 2013, s.21-22). 

Träets anisotropa karaktär leder till olika egenskaper i olika riktningar och trä är avsevärt starkare 
längsmed fibrerna oavsett vilken typ av kraft det utsätts för. Träets hållfasthet beror till stor del av 
densiteten men även virkesfel kan vara avgörande då hållfastheten är sämre om materialet belastas 
tvärs fibrerna. Snedfiberhet uppkommer exempelvis kring kvistar där fibrerna inte längre är parallella 
med virkets kant. Virkesfel orsakar hög spridning i hållfasthetsdiagrammen och då en 
säkerhetsmarginal krävs kan ej virkets fulla kapacitet utnyttjas. Hållfastheten beror även på 
temperatur, fuktkvot i virket och lastens varaktighet. Allmänt gäller att hållfastheten försämras om 
temperaturen, fuktkvoten eller påfrestningstiden ökar.   

Trä har även goda termiska egenskaper som 
till stor del beror på fiberriktning och 
fuktkvot. Värmeledningsförmågan är störst 
parallellt fibrerna och ökar med fuktkvoten 
och densiteten. Trä har i förhållande till 
andra stommaterial en låg 
värmeledningsförmåga vilket gör trä till en 
relativt god termiskt isolering, se bild 5.3.2. 
Trä har även bra värmelagringsegenskaper 
med sin relativt höga värmekapacitet på 1,3 
KJ/kg°C (Bergkvist et al., 2013, s.26). 

De praktiska egenskaperna hos trä är många 
och varierande. Trä som byggmaterial är bra 
på att ta upp tryck och dragkrafter längs 
fibrerna och är nästan lika stark som 
standard betong. Trä är lätt att bearbeta ur 
produktionssynpunkt och med sin lägre vikt 
är det enklare att transportera vilket underlättar logistiken. Träets organiska ursprung leder till något 
högre fuktkänslighet som måste beaktas då långa fuktexponeringstider kan leda till mögelpåväxt och 
röta, detta behandlas vidare under punkt 5.6.6. 

 
Bild 5.3.2: Olika byggnadsmaterials värmeledningsförmåga  
(Svenskt trä, 2016). 
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5.4. Olika träbaserade stomsystem  

 

Bild 5.4.1: Schematisk bild över olika trästommar på marknaden.  

Träbaserade stommar finns som olika stomsystem med olika trämaterial, se bilder 5.4.1-2. Val av 
trästomsystem beror på det enskilda projektet och dess utformning. Faktorer att ta i beaktning är 
våningsantal, funktion, spännvidder och tillgänglighet på material. Etablerade träbaserade 
stomsystem på marknaden är skivsystem, regelsystem, system av volymelement, pelar-balksystem 
och hybridsystem. De olika trämaterialen som vanligen används med dessa stomsystem är reglar av 
konstruktionsvirke, KL-trä, lättbalkar och limträ.  

 
Bild 5.4.2: Olika trämaterial som vanligen används vid uppförande av träbaserade stommar. 

 

Limträ KL-trä Lättbalkar Reglar 
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Skivsystem består av massivträskivor av KL-trä som 
är uppbyggda med ett antal olika skikt av limmade 
brädor. Tillverkning av KL-trä i Sverige finns idag 
endast hos Martinsons i Bygdsiljum Västerbotten, 
cirka 50 kilometer sydväst om Skellefteå. KL-
träskivor kan bära last i olika riktningar, denna 
förmåga att uppta krafter i sitt plan kallas 
skivverkan och säkrar stomstabiliseringen i 
byggnaden, se bild 5.4.3 (Martinsson, 2006, s. 34). 
För att uppnå tillräcklig skivverkan i detta system 
krävs träskivor genom hela konstruktionen vilket 
leder till en stor volymåtgång av trä och svårare placering av installationer i förhållande till övriga 
träbaserade stomsystem (TräGuiden, 2003, b). Skivsystem innebär en flexibel lösning under 
projekteringsfasen, dock låses denna flexibilitet vid färdig byggnad då det är kostsamt att genomföra 
ingrepp i dess bärande delar. Idag finns kassettbjälklag som klarar spännvidder upp till 7,7 m och med 
en förstärkning av limträ kan spännvidder upp till 16 m uppnås (Martinsons, 2016, april, s. 6). Högsta 
byggnaden i Sverige byggt med KL-trä idag är ett 8 våningsbostadshus.  

Regelsystem kan uppföras med reglar av konstruktionsvirke eller lättbalkar. Byggnader som byggs 
enbart med lättbalkar har en höjdbegränsning på 2,5 våningar, då det därefter blir problematiskt 
med stomstabiliseringen till följd av materialets låga vikt. Byggande av regelsystem med reglar av 
konstruktionsvirke innebär vanligen ett centrumavstånd på 600 mm vilket lämpar sig för byggnader 
upp till 2,5 våningar. Byggnader högre än 2,5 våningar leder vanligen till ett c/c-mått på 450 mm för 
att ta upp de då ökande lasterna. Avstånden mellan reglarna ger en god isoleringsmöjlighet och är 
särskilt fördelaktigt vid dragning av installationer (TräGuiden, 2003, b). Regelsystem av 
konstruktionsvirke används idag bland annat av Skanska och Ikea i sitt samarbete BoKlok, dessa 
byggnader är vanligen byggda i 4 våningar (Abrahamsson, 2016).  

Volymelement består av tredimensionella element som färdigställs i fabrik. Volymelement leder till 
minskning av projektens produktionstid, då dessa levereras väderskyddade och färdiga att montera. 
Begränsningen med dessa volymelement ligger i att de endast är lämpliga upp till 4 våningar för att 
klara laster och stabilitet utan förankringsanordningar. Med förankringsanordningar byggs idag 
flervåningshus upp till 6 våningar med volymelement (TräGuiden, 2003, c). 

Pelar-balksystem innebär att byggnadens stomme består av pelare och balkar. Systemet ger 
möjlighet till stora spännvidder, flexibla planlösningar och en effektiv byggproduktion. Pelar-
balksystem är idag vanligt förekommande vid uppförande av exempelvis kontorsbyggnader, men 
används däremot sparsamt vid uppförande av bostadshus, då dess vanligt förekommande 
komponent limträ ofta nämns som ett något dyrare materialval (Johansson T. , 2016). Limträ består 
av hoplimmade lameller som ger en högre hållfasthet än vanligt konstruktionsvirke och ett exempel 
på flervåningshus byggt med pelar-balksystem i limträ är Kv. Vallen i Växjö, se bild 5.4.4. Vallen är 
uppfört med Trä8 som tillverkas av Moelven Töreboda AB i Töreboda, cirka 40 kilometer norr om 
Skövde. Trä8 består huvudsakligen av limträ och detta beskrivs vidare under rubriken 5.6. 

 
Bild 5.4.3: Stabilisering med skivverkan (Martinsson, 
2006, s. 75). 
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Bild 5.4.4: Bostadshuset Vallen under dess uppförande 2014, med Trä8, ett pelar-balksystem i limträ (Moelven). 

Hybridsystem kombinerar olika lösningar så som exempelvis ett träbjälklag med en pågjutning av 
betong. Denna kombination gör att hybridsystemen blir något mer komplicerade i sitt utförande 
jämfört mot övriga stomystem av trä, men med fördelen att man kan bygga högre byggnader på ett 
effektivt sätt. Hybridsystemen erbjuder möjlighet att använda de olika materialens maximala 
kapacitet och världens idag högsta byggnad med en träbaserad stomme är uppfört med ett 
hybridsystem, byggnaden heter Treet och är belägen i Bergen, Norge. Treet är 14 våningar, 45 meter 
hög och har väckt mångas intresse, se bild 5.4.5 (trä, 2016, s.22-25). 

 
Bild 5.4.5: Världens idag högsta byggnad med  
en träbaserad stomme Treet, Bergen Norge. 
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5.5. Referensobjekt – Telestad  
Kvarteret Telestad består av 2 stycken punkthus som färdigställdes 2015 av Skanska. Punkthusen är 
belägna i  Växjö och utförda i prefabricerad betong. Byggnaderna är flerbostadshus i 6 våningar och 
avsedda för hyresrätter. Valet att uppföra dessa två byggnader i betong grundas i Skanskas 
inarbetade rutiner kring betong och de drivande aktörernas intresse för betong (Abrahamsson, 
2016).  

 
Bild 5.5.1: En av byggnaderna vid kvarter Telestad, uppfört med stomme i prefabricerad betong 2015 av Skanska i Växjö.  

Vid uppstart av projektet Telestad fanns god tillgänglighet på prefabricerade betongelement till följd 
av den låga konjunkturen. Betongelementen levererades från Alvesta, en transportsträcka på cirka 30 
minuter, vilket underlättade logistiken avsevärt i projektet Telestad. Produktionen av projektet 
genomfördes enligt satt tidplan.  

Efter färdigställande av 
byggnaderna uppstod problem med 
betongelementens skarvar och 
ventilationen. De ej fogade 
skarvarna har inneburit att fukt 
letat sig in genom fasaden och 
orsakat problem i delar av 
byggnaden. Problematiken med 
ventilationen är att friskluftsintaget 
sitter nära frånluftsutsläppet vilket 
medför att en del luftföroreningar 
tas tillbaka in i byggnaden 
(Abrahamsson, 2016). Denna typ av 
problematik är vanlig inom byggbranschen och kan förekomma oavsett material som byggnaden 
uppförts med.  

 
Bild 5.5.2: Karta lokaliserande Alvesta, Växjö och Telestad (Google Maps). 
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Hyreshusen Telestad har yttermåtten 23,5 m x 20 m, är 6 våningar och innehåller vardera 30 
lägenheter. Varje våningsplan innehåller 5 lägenheter vilket innebär att dessa består av 6 brandceller, 
där varje lägenhet och trapphuset är enskilda brandceller. De olika lägenhetscellerna har en maximal 
spännvidd på cirka 7 meter och rektangulär form, se bild 5.5.3. Vindsplanet har varierande fri höjd då  
taklutningen är 14° på ena sidan och 6° på andra sidan. På vindsplanet finns teknikrum, detta som 
följd av att grundläggningsförhållanden inte tillät källarvåning, då berg går strax under marknivån. 
Förråd, soprum och tvättstugor finns i separata envåningsbyggnader i området.  

 

 

 
 

Bild 5.5.3: Planlösning byggnad 1, Kv. Telestad (Skanska). 
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Telestad skulle utan större modifikationer på 
planlösningen kunna uppföras med en 
stomme av trä. Regelsystem och 
volymelement är dock ej lämpliga vid 
uppförande av byggnader i 6 våningar och den 
stora materialåtgången vid användning av 
skivsystem med KL-trä gör att ett pelar-
balksystem skulle vara fördelaktigt. Övriga 
fördelar med ett pelarbalksystem för dessa 
byggnader är byggnadernas geografiska läge, 
våningshöjd, markförhållanden samt 
planlösning. Som ett komplett pelar-
balksystem lämpar sig Trä8 bra, då 
spännvidderna i de olika lägenhetscellerna ej 
överstiger 8 meter.    

Trä8 är fördelaktigt även ur logistiskt 
perspektiv jämfört med skivsystem av KL-trä, 
då Moelvens tillverkning av Trä8 ligger cirka 
240 kilometer från Växjö, jämfört med 
Martinsons tillverkning av KL-trä som ligger 
cirka 1100 kilometer från Växjö, se bild 5.5.4. 
Trä8 innebär också en flexibilitet även efter 
att byggnaden uppförts, då ett pelar-
balksystem tillåter att öppnas upp även 
mellan lägenheterna utan håltagning på 
bärande delar.  

Se bilaga 3 med förslagsritning av Telestad 
med Trä8. 

  

 
Bild 5.5.4: Karta lokaliserande Martinsons, Moelven och 
Telestad (Google Maps). 
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5.6. Trä8 
Trä8 är ett pelar-balksystem i limträ som uppkom genom ett samarbete mellan Moelven Töreboda 
AB och Luleå Tekniska Universitetet. Trä8 togs fram 2007 och presenterades då som ett komplett 
stomsystem som tillät byggnadshöjder upp till 4 våningar (Johansson & Ålhén, 2009). Namnet Trä8 
kommer ifrån dess teoretiska spännvidd på 8 meter och dess primära stomkomponenter av trä. Trä8 
bygger på en gitter struktur som består av olika moduler, där varje modul är en innesluten enhet av 
limträbalkar. 

Trä8 bestod vid dess uppkomst av bärande pelare och balkar i limträ som sammankopplades med 
stålförbindare, stabiliserande T- och L-element och Ripa bjälklagselement. T- och L-elementen var en 
kombination av limträpelare och kertoskivor där samverkan mellan dessa utnyttjades för att säkra 
byggnadens stomstabilisering.  

Under åren utvecklades Trä8 för att tillåta mer individuell anpassning och ge effektiv användning 
även vid produktionen av byggnader högre än 4 våningar. Systemet har idag frångått användningen 
av T- och L-element då dessa inte räcker till för stomstabiliseringen vid högre höjder. Trä8 har idag 
blivit mer av ett hybridsystem där stomme och bjälklag består av trä och grunden, trapphuset samt 
delar som utsätts för markfukt, utförs med armerad betong.  

 

  

 
Första systemet av en Trä8 där rödmarkerat är 
stabiliserande element. 

 3D Vy av projektet Vallen i Växjö som visar uppbyggnaden 
av Trä8 idag. 

 
Bild 5.6.1: Schematisk bild över utvecklingen av Trä8 från 2007 fram till idag.  
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5.6.1. Limträ 
Limträ är en förädlad träprodukt som tillsammans med stål och betong idag är en av de tre mest 
använda konstruktionsmaterialen. Limträ är i förhållande till egenvikten också bland de starkaste ur 
hållfasthetssynpunkt. Limträelement består av lameller i konstruktionsvirke som sammanfogas med 
lim för att uppnå ett massivt tvärsnitt och antal lameller kan variera. Limträ har ett estetiskt 
tilltalande utseende enligt många och används därför ofta i synliga konstruktioner (Limträhandbok 
Del 1, 2016). 

Limträ började utvecklas under andra halvan av 1800 talet. Tysken Otto Hetzer var den förste som 
visade att trälameller kan sammanfogas industriellt med lim för att skapa större tvärsnitt än vad 
normala trädstammar tillåter och som sedan kan användas i avancerade konstruktioner. 
Genombrottet för limträ kom redan 1910 då Reichseisen bahnhallens tak byggdes av limträbågar 
med dragband, dessa hade en avsevärd spännvidd på 43 meter (Limträhandbok Del 1, 2016). Vid 
användningen av limträ i sådana sammanhang kunde ekonomiska och prefabriceringsfördelar 
påvisas, samtidigt som det insågs att trä klarade sig bättre i aggressiva miljöer i jämförelse med stål 
och armerad betong.   

Limträ tog sig till norden via Norge där första limträfabriken startades av Guttorm Brekke i Mysen, 
Östfold. Brekke började fundera på Otto Hetzers träkonstruktioner som följd av att stål blev en 
bristvara i början av 1900 talet (Limträhandbok Del 1, 2016). Redan 1919 etablerade A/S 
Trekonstruktioner ett dotterbolag i Töreboda, Sverige, vid namnet AB Träkonstruktioner. Fabriken 
som uppfördes med Otto Hetzers treledsbågar blev den första limträhallen i Sverige (Limträhandbok 
Del 1, 2016). 

Till följd av konkurs för AB Träkonstruktioner bildades ett nytt bolag vid namnet AB Fribärande 
Träkonstruktioner. Bland de första uppdragen som det nybildade företaget fick var ombyggnationen 
av Stockholms Centralstation där gamla banhallen byggdes om 1925 till en ny 119 m lång, 28 m bred 
och 13 m hög vänthall, med elliptiskt formade bågar i limträ som står kvar än idag, se bild 5.6.1.1 
(Limträhandbok Del 1, 2016). Ombyggnationen av Centralstationen i Stockholm blev en succé och ett 
värdefullt referensobjekt för alla limträtillverkare. Åren därpå byggdes fler stora banhallar med 
limträelement runt om i landet och i mitten av 1900-talet hade limträ blivit ett väletablerat 
stommaterial (Limträhandbok Del 1, 2016). 

 
Bild 5.6.1.1: Centralstationen i Stockholm efter ombyggnation 1925 byggd med bågar av limträ (Moelven). 
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Limträ binder, tillskillnad från sina konkurrenter, ungefär 700 kg koldioxid per kubikmeter limträ, som 
sedan lagras i konstruktionen under byggnadens livslängd (Limträhandbok Del 1, 2016). 
Tillverkningen av limträ är en energisnål process, där den största delen av energin vid tillverkningen 
används då lamellerna skall torkas till dess målfuktkvot. Energin för torkningsprocessen kommer 
nästan uteslutande från flis och spån som är restprodukter från sågning och hyvling av virke 
(Limträhandbok Del 1, 2016). 

Tillverkningsprocessen hos limträ beskrivs enligt bild 5.6.1.2. Se även bildbilaga 1 för bilder från 
tillverkning av limträ hos Moelvens fabrik i Töreboda. 

 
Bild 5.6.1.2: Tillverkningsprocessen hos limträ (Träguiden, 2003). 
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Limträ är primärt avsett att användas som konstruktionsmaterial och därför är dess hållfasthet, 
styvhet och beständighet av största betydelse. Den största fördelen med att limma ihop ett antal 
lameller av konstruktionsvirke, är att effekterna av virkesfel så som snedfiberhet och kvistar minskas. 
Med detta minskar sannolikheten att dessa virkesfel hamnar i samma snitt vilket leder till en positiv 
inverkan på hållfastheten hos limträ då elementens totala lastkapacitet beror på det svagaste snittet 
i elementet. Ett hållfasthetsspridningsdiagram där limträ och konstruktionsvirke jämförs visar tydligt 
denna skillnad, se bild 5.6.1.3 (Limträhandbok Del 1, 2016). 

 

Bild 5.6.1.3: Bilden visar genomsnittlig hållfasthet hos limträ, GL30c, och konstruktionsvirke, C30 (Limträhandbok, Del 1). 

Limträ tillverkas i två hållfasthetsklasser, GL28 och GL30. Klassificeringen GL28 står för klyvsågat, och 
GL30 står för ej klyvsågat. Klyvsågat innebär att element med bredden mindre än 90 mm framställs 
genom klyvsågning från bredare element med klass GL30. Hållfastheten vid klyvning räknas då som 
försämrad och dess spänningskapacitet nedklassas därför från 30 N/mm2 till 28 N/mm2. Limträ kan 
antigen utföras som kombinerat eller homogent, vilket innebär att lamellerna antigen är i samma 
virkeskvalitet eller att de yttersta delarna av tvärsnittet är av högre virkeskvalitet, se bilder 5.6.1.4-5. 
De yttersta lamellerna är mer utsatta för tryck och drag, vilket gör att kombinerade balkar utnyttjar 
virket mer effektivt. I märkningen GL30c står c för kombinerat och i märkning GL30h står h för 
homogent. Märkning av GL28 fungerar likartat med den skillnad att bokstaven s anges i slutet, vilket 
står för split, på svenska, klyvning. Beteckningen för GL28 blir därför GL28cs eller GL28hs. 
(Limträhandbok Del 1, 2016).  
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Bild 5.6.1.4: Kombinerad limträbalk        
(Träguiden, 2003).                 

Bild 5.6.1.5: Hoplimmade lameller i väntan på hyvling med 
synliga färgmarkeringar för olika virkeskvaliteter, bild 
tagen i Moelvens fabrik.                       

 

Vid tillverkning av limträ är raka limträelement vanligast och tillverkas normalt av lameller med 
tjockleken 45 mm som skarvas till önskade längder med fingerskarvar, och i konstruktionssamanhang 
utnyttjas dessa som raka pelare och balkar. Raka standarddimensioner av limträ lagerhålls vilket 
leder till korta leveranstider, se bild 5.6.1.6. Övriga typer av limträ tillverkas på beställning, så som 
limträelement med böjda form eller avvikande tvärsnitt. 

 Bild 5.6.1.6: Standard sortiment för raka limträelement (Limträhandbok, Del 1, 2016). 
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Vid dimensionering av bärande konstruktioner används Eurokod i Sverige. Eurokod ersatte, från och 
med 2011, Boverkets Konstruktionsregler och Eurokod består av ett antal olika standarder, deras 
omfattning finns i tabell 5.6.1.1.  

Tabellen visar alla Eurokod standarder  
Informationen i tabellen är hämtad från SS-EN 1995-1-1:2004: Eurokod 5  
EN 1990:2002 Eurokod  Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk 
EN 1991 Eurokod 1 Laster på bärverk 
EN 1992 Eurokod 2 Dimensionering av betongkonstruktioner 
EN 1993 Eurokod 3 Dimensionering av stålkonstruktioner 
EN 1994 Eurokod 4 Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong 
EN 1995 Eurokod 5 Dimensionering av träkonstruktioner 
EN 1996 Eurokod 6 Dimensionering av murverkskonstruktioner 
EN 1997 Eurokod 7 Dimensionering av geokonstruktioner 
EN 1998 Eurokod 8 Dimensionering av konstruktioner med hänsyn till jordbävning 
EN 1999 Eurokod 9 Dimensionering av aluminiumkonstruktioner 
Tabell 5.6.1.1: Tabell med tillhörande Eurokod standarder. 

5.6.2. Trä8:s bakgrund 
Då Trä8 togs fram 2007 användes T- och L-element  i stomstabiliserings syfte. T- och L-elementen var 
lastbärande och dess stabiliserande funktion säkrades genom samverkan mellan limträpelare och 
kertoskivor. Stomresningen inleddes med montage av stabiliseringselementen och T- och L-
elementens höga initiala styvhet ledde till att dessa kunde resas och bultas fast i grunden utan behov 
av provisorisk stabilisering. Limträbalkarna lyftes därefter in för varje våningsnivå och skruvades fast i 
de förinstallerade balkkonsolerna, på så sätt sammankopplades de vertikala och horisontallbärande 
delarna kontinuerligt under hela stomresningen. Utöver att sammankoppla vertikala bärverksdelar 
agerade limträbalkarna bärlinor för bjälklagen och ökade stommens sammansatta styvhet. 
Typdimensionerna för en limträbalk var då 215 x 630 mm (Johansson & Ålhén, 2009). 

T- och L-elementen svarade helt för stomstabiliseringen i Trä8 och var lika höga som byggnaden, se 
bild 5.6.2.1. Elementen placerades strategiskt i byggnaden som försäkring att ingen stjälpning, 
vridning eller rotation av byggnaden förekom. Stabiliseringsförmågan med dessa element blev dock 
otillräcklig vid höjder högre än 4 våningar, då effekterna av horisontalkrafterna skulle blivit för stora.  

 
Bild 5.6.2.1: Stabiliserande T-element med balkkonsoler i kanterna, höjd lika byggnadens (Moelven). 
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Placering av T- och L-elementen skedde med lyft av kran och de bultades sedan fast i grunden med 
hjälp av beslag bestående av korta ändavstyvade I-balksbitar, se bild 5.6.2.2. Förankringsbeslagen 
var förskruvade i limträpelarana från fabrik och varje stabiliseringselement hade färdigmonterade 
balkkonsoler i kanterna av elementet, detta underlättade montage av limträbalkarna. 

 
Bild 5.6.2.2: Förankring i grunden av stabiliseringselement med I-balksbitar (Moelven). 

Beståndsdelar i T- och L-elementen var limträpelare som tillsammans med KertoQ-skivor bildade 
lådbalkar i T- eller L-form. KertoQ är en fanerskiva som har 80 % parallellt limmade och 20 % 
tvärslimmade fanerskikt, vilket gör skivan styvare än konventionella plywood-skivor, se bild 5.6.2.3 
(Johansson & Ålhén, 2009). KertoQ-skivor användes på båda sidor av limträpelarna, där montage 
skedde med skruv och lim för att säkra samverkan. Samverkan gav hög styvhet för elementen och 
tomrummen mellan skivorna fylldes med isolering för att förbättra dess termiska egenskaper.  

 
 
Bild 5.6.2.3: KertoQ-skiva med dess uppbyggnad. 

Utöver T- och L-elementen utnyttjades även raka limträpelare med typdimension 215 x 360 mm som 
vertikalbärande komponenter (Johansson & Ålhén, 2009). Likt T- och L-elementen hade limträpelarna 
en initial höjd som byggnaden, detta var möjligt då systemet var avsedd för maximalt 4 våningar, 
vilket medförde att både pelare och stabiliseringselement kunde transporteras som enskilda element 
direkt från fabrik.  
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Efter resning av två vertikalbärande delar sammankopplades dessa med limträbalkar, vilket gjorde att 
man uppnådde hög styvhet hos stommen under hela montaget, och provisorisk stabilisering krävdes 
endast i liten utsträckning, vilket medförde kortare stomresningstider, se bild 5.6.2.4. 

 

 

 

 

 
Bild 5.6.2.4: Stomresning av Trä8 med T- och L-element 
(Moelven). 

Bild 5.6.2.5: Nedåtgående montaget av bjälklagen, 
väderskyddat under tak (Moelven). 

 

Efter resning av vertikala och horisontella bärverksdelar kunde takbjälklaget och takkassetterna 
monteras, vilket gav en väderskyddad stomme, se bild 5.6.2.5. Montage av bjälklagselement 
påbörjades därefter våningsvis nedåt under väderskydd, byggnaden kunde även helt vädertäckas 
med rullgardiner av presenning.  

Väderskydd i kombination med kort montagetid av stommen var en av de stora fördelarna med Trä8, 
då det är väl uppskattat att få en väderskyddad arbetsmiljö tidigt i produktionsskedet. Vidare leder 
detta till minskad energianvändning, framförallt vid uttorkning av stommen. Produktionssättet ledde 
till att en vädertät byggnad snabbt kunde uppnås med färre arbetsmoment.  

5.6.3. Trä8 idag 
Efterfrågan på byggnader högre än 4 våningar med Trä8 ledde till vidareutveckling av systemet. De 
nya kraven på stomstabilisering ligger till grund för införandet av trapphus i prefabricerad betong 
som tillsammans med diagonalavstyvningar i fasaden är en effektiv stomstabiliseringslösning. Trä8 
idag har blivit mer av ett hybridsystem där de olika materialen används på olika sätt beroende av 
deras tekniska egenskaper. En av de högre byggnaderna som uppförts med Trä8 är Vallen i Växjö 
med sina 8 våningar och Moelven känner sig säkra att uppföra byggnader med Trä8 i upp till 12 
våningar (Johansson T. , 2016).  

Trä8 är en inklädd stomme och trä är i förhållande till sin vikt starkt och lämpar sig bra 
hållfasthetsmässigt för höga byggnader, men vid höga träbyggnader är stomstabiliseringen av 
avgörande betydelse. Träets lägre vikt gör stomstabilisering till en svår fråga då påverkan av 
horisontella krafter på en lättare stomme märks i höger grad, därför är användningen av 
betongtrapphus i Trä8 en effektiv lösning.   
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Betongtrapphuset ökar hela byggnadens styvhet till följd av att det agerar som en vridstyv låda, både 
i horisontal- och vertikalled, samtidigt som den högre massan ger högre vertikal resultant, som 
motverkar effekterna av vindkraften och snedställningen. Trapphus i betong förbättrar även 
byggnadens termiska egenskaper då den fungerar som värmelagringskälla, vilket även utjämnar 
innetemperaturens variation över både dygnet och året, se bild 5.6.3.1. 

 

Bild 5.6.3.1: Bild visar hur innertemperaturen påverkas av utetemperaturen vid olika byggnadskonstruktioner som en 
funktion av tiden (Reardon, 2013). 

Upprättandet av trapphus direkt efter grundläggning medför att fasta våningsnivåer erhålls tidigt i 
produktionen. Montage av pelarbalkstommen underlättas med detta och den färdiga trappan ger 
god åtkomst till de olika våningsnivåerna, se bild 5.6.3.2. 

  
Bild 5.6.3.2: Stomresning i via det färdiga trapphuset vid uppförande av Vallen i Växjö (Moelven). 
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Balkar i anslutning mot trapphuset monteras med balkskor, som skruvas fast i balken med skruv WFD 
8x70 och svetsas fast med a5 svetsar mot trapphuset, på ingjutna svetsplåtar i betongelementen, se 
bild 5.6.3.4. Svetsplåtarnas dimension varierar med typdimensioner 200x200 mm och 200x450 mm. 
Ytterligare bultas limträbalkar fast längsmed trapphuset, för att agerar bärlinor för 
bjälklagselementen som kommer i anslutning mot trapphuset, se bild 5.6.3.3. Infästningen av 
balkarna sker med expanderbult av typen HST M16x215/100 D16 [SX901] med c/c 300 mm och ett 
avstånd på 100 mm från balkens ände. Expanderbultarna monteras med en bricka av typen Ø48*6-
18 D48 [SS601] och förskjuts även i vertikalled för försäkring av att ingen spräckning av balken 
förekommer. 20 mm lämnas som fritt avstånd mellan limträbalkens ände och den intilliggande 
balkskon för att tillåta rörelse, om termisk eller fuktpåverkan förekommer.  

  
Bild 5.6.3.3: Detalj, infästning av balkar mot betongelement, Vallen (Moelven).  

 

 
Bild 5.6.3.4: Balkplan 8-9, Vallen (Moelven). 

Trä8 använder idag fortsatt limträ-pelare och -balkar som primära vertikala och horisontala 
bärverksdelar. Trä har avsevärt lägre hållfasthetsvärden i riktningen tvärs fibrerna jämfört mot dess 
hållfasthet längst med fibrerna, det är därför viktigt att påpeka att byggnadssättet med en 
träpelarbalkstomme skiljer sig från konventionella stommar, där oftast bärverksdelar staplas på 
varandra våningsvis. Med Trä8 används därför istället pelare som går kontinuerligt från grund till tak, 
vilket innebär att pelarnas längd är lika med byggnadens höjd, se bild 5.6.3.6.  
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Lasten från bjälklagen överförs via de intilliggande balkarna som utsätts för böjning parallellt med 
fibrerna, och därefter går lasten vidare till tillhörande balkskor på vardera sidan om balken. 
Skruvarna som håller balkskon mot pelaren utsätts för skjuvning i och med att hela balkskon trycks 
nedåt. Resultanten av dessa nedåtriktade skjuvkrafter ger upphov till en resulterande kraft i pelaren 
som är riktad uppåt parallellt med pelarens kant, se bild 5.6.3.5. Därmed utsätts alla träbärverksdelar 
enbart för krafter parallellt med fibrerna och tillåter att effektivt kringgå träets lägre hållfasthet tvärs 
fibrerna. 

 
Bild 5.6.3.5: En punktlast som orsakar två resultanter i intilliggande pelare parallellt med fibrerna. 

 

Bild 5.6.3.6: Elevation visande genomgående pelare i Trä8, Vallen i Växjö (Moelven). 
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Pelarna monteras fast i grunden med hjälp av en pelarfot av stål som består av två delar. Ena delen 
innehåller en stålplatta med fyra hål, som monteras fast mot pelaren med muttrar och brickor i fyra 
gängade stänger, som i förväg limmas fast i pelaren med speciallim. Den andra delen består av fyra 
gängade stänger som gjuts fast i grunden med hjälp av två stålplattor som används för att positionera 
stängerna i gjutformen, se bilder 5.6.3.7-8. Det exakta positionen för ingjutningsdelen för varje 
pelarfot framgår av en plan för ingjutningsdetaljer, se bild 5.6.3.9. Vid pelarmontaget sätts en mutter 
och bricka på varje ingjuten stång och pelaren lyfts på och mäts in. När pelaren står i rätt position 
skruvas den fast med ytterligare fyra brickor och muttrar.  

Bild 5.6.3.7: Pelarfot i 3D vy innan montage (Moelven).                     Bild 5.6.3.8: Pelarfot i 3D vy efter montage (Moelven).  

 

 
 
Bild 5.6.3.9: Del av plan för ingjutningsdetaljer (Moelven).  



34 
 

För att underlätta montage av balkar i anslutning mot pelare förborras pelarna för varje balksko i det 
nedre vänstra hörnet och det övre högra hörnet. Förborrning sker i fabrik med hög precision vilket 
leder till att det ej krävs inmätning eller borrning på byggarbetsplatsen, då alla våningspositioner 
redan är borrade på pelarna. För att undvika skrymmande element som försvårar transport utförs ej 
montage av balkskor från fabrik. 

Balkskorna består av 5 mm svetsad plåt och utgör anslutning mellan balkände och pelarkant. 
Balkskons yttre mått är lika med balkens för att uppnå en kontinuerlig yta och därmed underlättas 
vidare montage. Fräsning av balkens ändar görs i fabrik för att säkerställa att balken går i balkskon 
och kan monteras utan extra åtgärd på byggarbetsplatsen. Den del av balkskon som skruvas fast mot 
pelare har tre rader med varierande antal skruvhål, beroende på elementets höjd och belastning. 
Skruv WFD 8x70 används både mot balk och pelare, se bild 5.6.3.10.  

 

 

Bild 5.6.3.10: Skruv WFD 8 x 70 (SFS Intec). 
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För att säkerställa rak montage av limträstommen, används under stomresning temporära 
montagestagningar. De temporära montagestagen ger stommen styvhet och minskar därmed dess 
möjlighet till rörelse, som annars skulle påverka resterande bärverksdelars montagenoggrannhet. 
Montagestagen säkerställer även att raka vinklar bibehålls vid anslutningar av vertikala och 
horisontala bärverksdelar.  Montagestagningen består av stålvajrar som bildar krysstag i olika 
sektioner av bygganden, se bild 5.6.3.11. Stålvajrarna fästs mot stommen med olika 
infästningsanordningar där placeringsanvisningar framgår av plan för temporärstagning, föreskrivet 
av konstruktör, se bild 5.6.3.12. 

 
Bild 5.6.3.11: Detaljer på infästning av tillfälliga krysstag (Moelven). 

 

 

Bild 5.6.3.12: Detaljer på placering av tillfälliga krysstag (Moelven). 
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Efter montering av limträstommen läggs tak för ett därefter påbörja montage av bjälklag under 
väderskydd. Bjälklagselement i Trä8 kallas för Ripa och har standardbredden 2,4 m samt varierande 
längd beroende av modulens aktuella spännvidd. Vid tillverkning av Ripa element används idag 
limträbalkar istället för kertobalkar i livet, detta som en följd av Moelvens egen limträtillverkning 
(Johansson T. , 2016). Logistiken kring tillverkning av bjälklagselement förbättrades därmed, då fler 
av dess ingående komponenter tillverkas på plats i Töreboda och färre importer av kertoskivor från 
Finland krävs. Vid behov tillverkar Moelven även kompletterande bjälklagselement i mindre bredd 
och avvikande form.   

På undersida av limträbalk i bjälklagselementen finns en KertoS-skiva med dimensionerna 45x300 
mm som limmas och spikas med c/c 100 mm, för att bygga upp ett samverkande T-tvärsnitt. Vid 
kanterna av elementet bildar limträbalkarna ett L-tvärsnitt, där en kertoskiva med måtten 45x150 
mm används. Kertoskivan håller även isolering på plats, vilket medför att elementet kan 
färdigisoleras på fabrik, se bild 5.6.3.13. 

 
Bild 5.6.3.13: Sektion av en standard bjälklagselement med T- ock L-balktvärsnitt (Moelven). 

Ripa-element monteras enligt samma princip som vid håldäckselement, då Ripa-elementens L-balkar 
underlättar montage genom att dess kanter tillåter element att monteras i direkt anslutning till 
varandra. Hopsättning av två element sker med skruv WT-T-6.5x160 i 45° vinkel mot motsatt element 
och med 42 mm avstånd från elementkant, se bild 5.6.3.14. 

   
 
Bild 5.6.3.14: Hopsättning av två bjälklagselement i varandra (Moelven). 
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På ovansidan av limträbalken finns en 2,4 m bredd KertoQ-skiva, och beroende på spännvidd kan 
bjälklagselement byggas med KertoQ-skivor i 33 eller 45 mm tjocklek (Johansson T. , 2016). KertoQ-
skivan limmas och skruvas på limträbalkarna för att uppnå samverkan mellan dessa två delar. 
Bjälklagselement byggs på fabrik i Töreboda under kontrollerade förhållande med ständiga 
kontroller, för att kunna garantera full samverkan för de olika bjälkjagsdelarna. Samverkan mellan de 
olika delarna är viktigt då de reducerar problem med nedböjning och vibrationer.  

De primärt bärande komponenterna i bjälklagselementen är limträbalkarna, med en bredd på 66 mm 
och klassen GL28hs. Höjden på limträbalkarna varierar från 260 till 360 mm beroende på 
spännvidden, större spännvidd ger högre tvärsnitt på limträbalkarna.  

Montering av en 66 mm tjock kertobalk med samma höjd som limträbalkarna sker på kortsidorna av 
varje element, dessa har en avstyvande funktion och hindrar axialvridning av limträbalkarna. Det 
används även korta kertobalkar i mitten av elementet som hjälp vid lastfördelning mellan 
limträbalkar och förbättrar styvheten samt nedböjningsegenskaperna för hela elementet, se bild 
5.6.3.15. 

  
Bild 5.6.3.15: 3D vy av en standard bjälklagselement med urtag för pelare och kertobalkar i elementets mitt (Moelven). 

Vid montage läggs bjälklagselement in längsmed modulens långsida och skruvas samman med 
elementets långsida. Bjälklagselement är tvåsidigt upplagda i kortsidans riktning och skruvas där i 
modulens längsgående limträbalkar, med c/c 125 mm och skruv H-TOPIX TFT6x100 [SX1301]. Första 
och sista bjälklagselementen i en modul skruvas även fast i modulens tvärgående limträbalkar med 
samma skruv och c/c avstånd, se bild 5.6.3.16. Avståndet mellan skruvarna H-TOPIX TFT 6x100 
[SX1301] och elementens kanter varierar från 45 till 100 mm beroende på vilken del av modulen de 
skruvas mot. 
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Bild 5.6.3.16: Montageanvisning med infästningsplan för Ripa bjälklagselement (Moelven). 



39 
 

Bjälklagselementens rörelser får ej hindras och därför lämnas 20 till 40 mm fritt avstånd mellan 
bjälklagselementens liv och limträbalkarna i modulen. Infästning av dessa element sker enbart i 
överst liggande kertoskiva, se bilder 5.6.3.17-19. 

 
 

Bild 5.6.3.17: Bjälklagselementets montage med kortsida 
mot limträbalk i modulens långsida visande 20 mm 
rörelsemån (Moelven). 

Bild 5.6.3.18: Bjälklagselementets montage med långsida 
mot limträbalk i modulens kortsida med 40 mm 
rörelsemån (Moelven). 

 

 

Bild 5.6.3.19: Montage av två bjälklagselement med kortsida mot gemensam limträbalk längs med två moduler visande 
infästning med kertoskivor (Moelven).  
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Tabell 5.6.3.1 visar maximala spännvidder för standardtyper av bjälklagselement och det framgår att 
svängningskapaciteten är dimensionerande. Lastkapaciteten för bjälklagselementen är god och 
överstiger i vissa fall de 8 meter som är karakteristiska för Trä8.   

Bostäder  

    Nyttig last 2,0kN/m2 + egenvikt 
innerväggar nyttig last 0,5kN/m2 

    

Tjocklek bjl [mm] (bara Kerto-S) 
Egenvikt [kg/m2] 
(skivor/pågjutning) 

Max spv. mht. 
inf. [m] 

Max spv. mht. 
svängn. [m] Max spv. [m] 

338 (260) skivor  131 7,9 7,3 7,3 

378 (300) skivor  134 10 7,7 7,7 

438 (360) skivor  137 10 8,5 8,5 

338 (260) pågjutning  197 6,9 6,8 6,8 

378 (300) pågjutning  200 8,7 7,3 7,3 

438 (360) pågjutning  203 8,7 7,9 7,9 

Tabell 5.6.3.1: Max. spännvidder för några standard Ripa bjälklagselement [värdena i tabell gäller för KertoQ 33 mm]  
(Moelven). 

Efter montage kompletteras bjälklagen antigen med en tunnare pågjutning eller med gipsskivor i 
flera lager. Pågjutning utförs med 40 mm avjämningsmassa som är anpassad för direkt användning 
på bjälklagens kertoskivor. Avjämningsmassan innehåller en fuktabsorbent av aluminiumsilikat som 
förhindrar större fruktspridning till skivan och medför nedkortad torktid till mindre än ett dygn. 
Oavsett om gipsskivor eller avjämningsmassa används förbättras bjälklagens ljudegenskaper och 
ljudklass B kan uppnås, se vidare under punkt 5.6.4 (Johansson T. , 2016). De båda kompletteringarna 
verkar även gynnsamt för stomstabiliseringen då skivverkan i bjälklagen ökar samtidigt som den 
tillförda tyngden motverkar horisontal krafter. 

Balk- och balkskoplan 5.6.3.20 visar hur de olika modulerna kan byggas upp i ett 
flervåningsbostadshus. Centralt i byggnadskroppen finns betongtrapphuset med förankrade 
limträbalkar i trapphusets betongelement. Balkarna kompletterar modulernas sidor längsmed 
betongtrapphuset och agerar konsolande bärlinor för bjälklagselementen. Modulerna har avlång 
rektangulär form och avgränsas av limträbalkar längs modulens kontur. Modulens styvhet 
kompletteras sedan med montage av de tvärsliggande bjälklagselementen.  
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Bild 5.6.3.20: Balk och balkskoplan från Vallen-Växjö ger exempel på hur olika moduler kan vara uppbyggda i ett 
flervåningshus (Moelven). 

Bjälklagsplan 5.6.3.21 visar bjälklagselementens montageposition och orientering i de olika 
modulerna. Montage på detta sätt gör att det sammansatta bjälklaget i en modul uppträder som en 
avlång patta. Bjälklagselementen är ej kontinuerliga över limträbalkarna vilket leder till att 
stödmomenten där blir noll och fältmomentet maximalt vid elementens mitt. 
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Bild 5.6.3.21: Bjälklagsplan från Vallen-Växjö som visar upplagsriktning av bjälklagselement (Moelven). 

Med stommens ingående komponenter på plats återstår endast ytterväggarnas montage innan tät 
byggnad uppnås. Ytterväggarna består av prefabricerade utfackningselement i regelstomme som kan 
prefabriceras i olika grad men som vanligen levereras isolerade och med monterade fönster.  
Utfackningsväggarna och resterande stomkompletterande detaljer kan beställas hos andra 
leverantörer eller produceras av entreprenören själv. Då tät byggnad uppnåtts återstår endast fasad 
komplettering och invändiga arbeten tills byggnaden är färdigställd. För mer bilder på Trä8 se bilaga 
2 och för stommens olika produktionsskeden se bild 5.6.3.22. 

 
Bild 5.6.3.22: Schematisk bild över de olika stegen i uppförande av en stomme med Trä8 som stomsystem. 

Grund 

• Fördelaktig 
grundläggning vid 
svåra 
grundförhållanden 
till följd av den 
lätta trästommen. 

Trapphus 

• Trapphus i 
betong fungerar 
som 
stomstabilisering 
samt 
värmelagring. 

Stomme 

• Enkel åtkomst vid 
stomresning via 
det färdiga 
trapphuset. 
Stomresning på 
några dagar. 

Tak 

• Montage av taket 
direkt efter 
stomresning ger 
snabbt 
väderskydd som i 
sin tur ger en god 
arbetsmiljö. 

Bjälklag 

• Färdiga 
bjälklagselement 
lyfts på plats 
under 
väderskyddad 
byggnad. 
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5.6.4. Ljud 
Ljud är mekaniska vågor som transporteras via 
material, vätskor och gaser. När en ljudkälla i ett 
rum sänder ut ljudvågor börjar omgivande medier 
att svänga i samma frekvens, vilket innebär att ljud 
kan överföras från ett avgränsat utrymme till ett 
annat. Ljuds förmåga att transporteras ligger till 
grund för  ljudproblematik i flerbostadshus då dessa 
består av flera lägenhetsceller.   

Tyngden av material som avgränsar rummen är av 
betydelse, då ökad tyngd gör det svårare för 
ljudvågorna att få materialet att svänga i samma 
frekvens. Till följd av träets låga vikt, är det ofta av 
uppfattningen att trähus har svårt att uppfylla 
ljudkraven och det anses att tyngre material som 
betong har klara fördelar. Ljud sprids dock inte 
enbart genom material vilket gör ljudfrågor komplexa och störande ljusspridning kan förekomma i 
alla byggnader oberoende av stommaterial. I byggnader kan ljud spridas via otätheter och 
vibrationer. Vibrationer kan överföra ljudkällans svängningar till materialet och vibrationer kan 
fortplantas vidare i byggnadens stommen, se bild 5.6.4.1.  

Ett flerbostadshus kan vara utsatt för ljud på olika sätt, se bild 5.6.4.2. Om bygganden är belägen vid 
en hårdtrafikerad väg så kommer ljud utifrån vilket ställer krav på klimatskalets ljudreduktion. 
Sådana problem förekommer vanligen inom tätbebyggda områden, detta oberoende av 
stommaterial. Åtgärder som kan vidtas är användningen av tyngre material i fasaden så som tegel, 
detta i kombination med indragna balkonger, ljudskärmar och fönster med högre reduktionstal. 

 

 
Bild 5.6.4.2: Buller i vår omgivning (Boverket, 2014, s. Def. och begrepp för buller). 

 
Bild 5.6.4.1: Hur ljud förflyttar sig i våra byggnader 
(rockfon). 
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Andra vanligt förekommande bullerkällor i byggnader är vi människor och våra hushållsapparater, 
som orsakar luft och stegljud. Luftljud kan förekomma då en ljudkälla överför ljud via luften och 
sedan vidare via golv, tak och väggar. Stegljud förknippas med människors fotsteg på bjälklag, där 
fotstegsljudet överförs via bjälklaget till underliggande rum.  

För att uppnå bra luftljudsreduktion i träbyggnader används oftast lägenhetsskiljande väggar 
bestående av två delar med mittenliggande luftspalt och dubbla gipsskivor på vardera sidan av 
väggen, detta används även i Trä8. God stegljudsnivå uppnås oftast med hjälp av stegljudsisolering 
på ovansida bjälklag och på undersida bjälklag en ljudprofil som bär dubbla gipsskivor. I Trä8 är det är 
vanligt förekommande, så som även för andra träbaserade stomsystem, att pågjutningar med 
avjämningsmassa görs för att få upp bjälklagets egentyngd och därmed förbättra kapaciteten mot att 
stegljud kan ta sig genom. Trä8 använder vanligen en 20 mm isoleringsskiva av hård stenull mellan 
kertoskivor och avjämningsmassan för att öka de stegljudsdämpande effekterna. 

En annan vanligt förekommande bullerkälla är byggnadens installationer, där ventilationen oftast 
medför störst problematik, men vid felprojektering kan även störande ljud förekomma från vatten 
och avloppsledningar i byggnaden. BBR ställer särskilda krav på ljud från installationer och dessa 
uppfylls vanligen med åtgärder såsom ljuddämpare i luftkanaler och rätt dimensionerade 
vattenledningar för att undvika resonansljud. 

Ljud är något som vi människor är känsliga för och som lätt kan påverka oss negativt. En målsättning 
med våra byggnader är därför behagliga ljudnivåer för den allmänna trivseln i byggnaden. Ljuds 
förmåga att förflytta sig på olika sätt medför att ljudfrågor måste beaktas tidigt i projekteringsskedet. 
Att lösa ljudproblem tidigt under projekteringen och sedan följa upp föreskrifter och anvisningar 
under produktionen blir enklare och billigare än att lösa ljudproblem i efterhand.  

Ur ljudteknisk synpunkt har oftast PBS fördelar jämfört med skivsystem, detta eftersom de bärande 
komponenterna inte består av avlånga väggelement. På så sätt undviks långa sammansättningsfogar 
som orsakar flanktranmissioner av ljud mellan celler (TräGuiden, 2003). I Trä8 är montage av bjälklag 
ett kritiskt moment och en ljuddämpande list monteras mellan limträbalkar och kerto-skivorna, för 
att undvika stegljudets fortplantning i stommen. 

Trä8 som stomsystem har inga specifika begränsningar gällande hur god ljudkvalitet som kan uppnås 
i den färdiga byggnaden. Idag är det vanligt att byggherrar och entreprenörer strävar efter ljudklass B 
och detta har blivit mer av en standard på marknaden. Ljudklass B är steget över BBR:s lägsta krav på 
ljudklass C vid nyproduktion av flerbostadshus. 
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5.6.5. Brand 
Brand är en av de frågor som väcker störst oro vid tal om flervåningshus av trä. Det är ett känt 
faktum att trä brinner och därför väcker användningen av trä som stommaterial skepticism bland 
delar av byggbranschen.  

Kraven kring brandsäkerhet, likt ljud, regleras från BBR och dessa krav har med tiden övergått från 
egendomsskydd till personskydd. Brandreglerna kring flerbostadshus är något lägre jämfört med 
andra typer av byggnader, då det räknas med att människor som vistas permanent i bostadshus har 
en god lokalkännedom i det bostadshus där de själva bor och lätt kan evakuera vid uppkomst av 
brand.  

Brandfrågor i träbyggnader skiljer sig inte avsevärt från brandfrågor i stål och betongbyggnader. Stål 
tappar hållfastheten proportionellt med ökad temperatur, stålet förlorar cirka 50 % av sin hållfasthet 
vid upphettning till 500 °C och nästan hela dess bärförmåga vid 700 °C (Dafo). Betong är ett av de 
material som har högt brandmotstånd, men spricker då det exponeras för hög temperatur under 
längre period.  

Trä till skillnad från stål och betong brinner, dock är brandförloppet i trä förutsägbart på grund av det 
förkolnade skikt som bildas på ytan efter antändning. Det förkolnade skiktet gör att förbränningen av 
trämassan sker med konstant hastighet under hela brandförloppet, då kolskiktet verkar isolerande 
och hindrar värmen från att ta sig in snabbt i materialet (Limträhandbok Del 1, 2016). En bärande 
träkomponent behåller därmed sin hållfasthet i det inre skiktet och vid användning av synliga 
bärverksdelar av trä kan dessa överdimensioneras, för att garantera bärförmåga under tiden som 
föreskrivs utifrån brandkrav, se bild 5.6.5.1. Förband i stål så som skruv, spik och dymlingsförband, är 
dock känsliga och detta måste tas i beaktande vid branddimensioneringen.   

                                 
 
Bild 5.6.5.1: Brandförloppet hos limträ. Limträets bärighet vid brand i förhållande mot oskyddat stål (TräGuiden, 2003).        

 
Synliga bärverksdelar används sällan i flerbostadshus till följd av de krav som idag ställs på 
byggnaders termiska egenskaper. Vanligen används gipsskivor och termiskt isolering, där gips har 
gott brandmotstånd som ökar med antal lager skivor. Termisk isolering används huvudsakligen för att 
minimera köldbryggor och för att ge bygganden god energieffektivitet, men isoleringen hindrar även  
värmetransporten genom konstruktionen och minskar påverkan av brand vilket ger ökat  
brandmotstånd för byggnadsdelen.  

Brandförlopp sker i olika steg med olika intensitet och i samband med förbränning bildas brandgaser. 
Brandgaser i ett stängt utrymme kan uppnå höga temperaturer och den varma gasen letar sig in i 
springor och otätheter. Stora mängder gas som tar sig in till konstruktionen kan ge en snabbare 
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brandspridning då konstruktionsdelar omgivna av varm gas kan antända eller tappa bärförmåga. 
Tätning av byggnader är därför en viktig del av brandsäkerhetsåtgärderna och tätningen har stor 
betydelse när det kommer till att förhindra brandspridningen till övriga celler i byggnaden.  

Trä8 är ett stomsystem där stommen kläs in för att uppnå önskat inneklimat, godtagbara 
ljudförhållanden och tillräckligt brandmotstånd. Trä8 använder installationsväggar som underlättar 
kabeldragningar och även förbättrar ytterväggarnas termiska egenskaper. Installationsväggar är 
vanligen 45 mm och dess innerbeklädnad utförs med ett eller flera lager gipsskivor. Vid brand verkar 
installationsväggen skyddande då bärverksdelar inbyggda i utfackningsväggen ej direkt kan skadas av 
branden.  

Effektivt brandhinder är även de lägenhetsskiljandeväggar som består av två delar med luftspalt 
emellan och vanligen installeras med två lager gipsskivor, detta förbättrar även ljudreduktionen, se 
bild 5.6.5.2. 
  

 

Bild 5.6.5.2: Uppbyggnad av lägenhetsskiljande vägg med mellanliggande luftspalt (TräGuiden, 2003). 

Lägenhetsskiljande bjälklag i Trä8 kompletteras med två lager gipsskivor på dess undersida och 
isolering i elementen hålls på plats av kertoskivor på undersidan av limträbalkarna. Vid brand är 
limträbalkarna i bjälklagselementen skyddade underifrån av gipsskivorna, kerto-skivorna och 
isoleringen. Ovanifrån skyddas limträbalkarna av en kerto-skiva, isolering av hård mineralull, 
golvavjämningsmassa och parkettgolv.   
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5.6.6. Fukt 
Begreppet fukt omfattar vatten i alla dess former så som gas, vätska, eller fast form. Inom 
byggindustrin avses med fukt vanligen vattenånga, vatten, eller is på ytan eller inuti ett annat 
material. Fukt i gasform strävar efter att ställa in sig jämt fördela, då även med omgivande material 
och då luft kyls ned minskar dess förmåga att bära fukt och när dess kritiska punkt uppnåtts, RF 
100%, fäller den ut överskottet som kondens. Strävan efter jämvikt innebär att material övertiden 
kommer att få samma mängd fukt som sin omgivning vilket leder till att man alltid måste beakta 
materials kontakt med varandra för att undvika kondens och därmed undvika risk för mikrobiell 
påväxt. 

Angrepp av mikroorganismer i trä kan antingen ske i form av röta eller mögel. Vid angrepp av röta är 
det kritiska fukttillståndet vid en fuktkvot på cirka 30 %, en temperatur mellan 0-40°C,  samt tillgång 
på syre och näring, se bild 5.6.6.1 (Bergkvist et al., 2013, s.34). Fuktkvoten på cirka 30 % motsvarar en 
relativ fuktighet på cirka 95 % vid 20°C (Kumlin, 2015). Då trä drabbas av röta bryts träets struktur 
ned och dess egenskaper försämras i takt med att rötan tränger sig in i materialet. 

Till skillnad från angrepp av röta så påverkar mögelangrepp ej träets egenskaper, utan mögel är en 
svamp som växer på träets yta. Mögelpåväxt kan ske vid en relativ fuktighet kring 75 % vilket är en 
betydligt lägre relativ fuktighet än vid röta, se bild 5.6.6.2 (Kumlin, 2015). Mögelsvampar är inte alltid 
synliga men kan ha en negativ påverkan på människors hälsa och anses vara ett miljöproblem.  

När man talar om förebyggande arbeten för att undvika röta och mögel så talar man vanligen om 
fuktsäkring, detta då det är den lättaste komponenten att kontrollera. 

 
 

Bild 5.6.6.1: De olika faktorerna som samverkar för 
att mögelrisk skall uppstå. 

Bild 5.6.6.2: Kritiska fukttillstånd för trä med hänsyn tagen till 
temperaturnivå och varaktighet hos fukttillståndet  
(TräGuiden, 2003). 
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Fukt i material har olika inverkan beroende på material, tid, temperatur och relativ fuktighet. Olika 
material påverkas olika av fukt beroende av materialets porositet, porstorleksfördelning, struktur, 
och kemiska uppbyggnad (Nevander & Elmarsson, 2013, s. 33). Den relativa fuktigheten är avgörande 
för materialets förmåga att släppa igenom fukt, detta då ett material som är torrt har ett gott 
fuktmotstånd som gradvis försämras i takt med att det fuktas upp, se bild 5.6.6.4. Trä som material är 
relativt tätt för ånggenomsläpplighet och trä som utsätts för fukt under kortare perioder för att 
sedan kunna torka ut, har därmed liten risk för angrep av mikroorganismer, se bild 5.6.6.3. 

 

 

Träets fuktighet kontrolleras noga vid tillverkning av 
limträ, där varje lamell skall ha en fuktkvot på 6-15 % 
och två lameller som skall fingerskarvas får ha en 
maximal fuktkvotsskillnad på 5 %. Detta kan sägas 
motsvara det svensktillverkade limträet då det 
levereras med en målfuktkvot på högst 16 %, vilket 
uppfyller kraven enligt både Hus AMA och SS-EN 
14080:2013 (Fröbel & Gross, 2014, s. 4).  

Då träet över tid ställer in sig i fuktmässig jämnvikt 
med sin omgivning kommer dess inbyggda fuktkvot 
att ändras, vilket medför att virket rör sig och dess 
volym förändras. Förändringen av virkets volym kan 
minskas med hjälp av att redan vid planeringen 
kontrollera användningsområdet för limträet i den 
färdiga byggnaden. Den viktigaste faktorn är den 
varierande relativa fuktigheten i luften som beror av 
geografiskt område samt om limträet är avsett för 
inomhusbruk eller utomhusbruk, se bild 5.6.6.5 
(Fröbel & Gross, 2014, s. 4). 

 

Limträets fuktkvot kan variera mycket mellan de olika 

 
Bild 5.6.6.5: Samband mellan fuktkvot och relativ 
fuktighet samt månadsmedelvärde från södra och 
norra Sverige (SvensktTrä, Hantera limträ rätt). 

  
 
Bild 5.6.6.3: Diagram över träets kritiska fukttillstånd med hänsyn till 
temperatur och varaktighet (TräGuiden, 2003). 

 
Bild 5.6.6.4: Ånggenomsläpplighetskoefficienter 
som funktion av fukttillståndet (Kumlin, 2015). 
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lamellerna, där det yttersta skiktet kan vara mycket torrare än det innersta skiktet. Yttersta skiktet är 
viktigt att kontrollera vid leverans för att undvika mikrobiell påväxt så som mögel eller röta, men 
även för att säkerställa god vidhäftning vid målning. För att undvika detta får ytskiktet ha en fuktkvot 
av maximalt 18 % vid inbyggnad och 16 % vid målning (Fröbel & Gross, 2014, s. 3). 

Vid leveransen av limträ bör fuktkvoten kontrolleras och därefter skall limträet förvaras rätt för sitt 
ändamål fram till inbyggnad. Limträ som skall vara för inomhusbruk skall förvaras inomhus medans 
limträ som skall vara för utomhusbruk skall förvaras utomhus, på grund av den jämnviktinställning 
med luftens RF (Fröbel & Gross, 2014, s. 2).  

Vid produktion av Trä8 uppförs först ett hisschakt av betong som leder till att monteringen av 
limträstommen går snabbt. Snabbheten vid montage av limträstommen innebär att limträt, även om 
det skulle utsättas för nederbörd under montering, endast skulle ha en varaktighet på några dagar. 
En varaktighet på några dagar har som visats en liten inverkan på trä och risken för mikrobiell påväxt 
är då liten. Efter att stommen är rest byggs taket vilket ger ett väderskydd av hela byggnaden. 
Väderskyddet tillåter en uttorkning av eventuellt tillförd fukt samt att det vid montering av bjälklag 
redan är väderskyddat och risken för tillförd fukt hos övriga byggmaterial blir med detta liten.  
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6. Diskussion 
Denna rapport har endast fokuserat på Trä8 gällande dess tekniska uppbyggnad och detaljlösningar. 
För att uppnå en helhetsbild av trämarkanden och Trä8 finns det ytterliga frågor som skulle behövts 
belysas. Bland annat hade det varit av intresse att studera LCA-världen och materialindustrins 
förmåga att styra dessa värden till sin fördel. Marknaden bör se mer långsiktigt både vad gäller LCA-
värden och kostnader. Det har visat sig att vissa material kan vara upp till fem gånger så dyra att 
återvinna jämfört med initialkostnaden för inbyggnad. Man bör därför vid kostnadsberäkningar ej 
endast ta i beaktande vad det kostar att producera en byggnad utan även vad det kostar att reparera 
eller riva denna då dess livslängd uppnåtts. Rapporten behandlar hållbarhet ur ett miljömässigt 
perspektiv men hållbarhet är även att hushålla med mänskliga resurser, något som denna rapport ej 
belyser.  

Rapporten är även inriktad på att enbart studera trä och Trä8 som stomsystem vilket möjligen ger en 
bild av att detta är ett enkelspårigt alternativ. Rapporten hade kunna få ett bättre djup om den även 
belyst andra stommaterial än trä, då trä som material inte är perfekt och det vore felaktigt att sträva 
efter att övergå till användning av enbart träbaserade byggmaterial inom byggsektorn. Effektiv 
materialanvändning innebär att materialen utnyttjas på ställen där deras egenskaper är mest 
lämpade. Trä är exempelvis bra på att ta upp tryck- och dragkrafter längs fibrerna och kan utnyttjas 
effektivt som pelar-och balkelement. Stål har hög elasticitetsmodul och lämpar sig bra för förband 
och där olika anslutningar mellan träelement behövs. Betong är fuktbeständigt och passar bra i 
marken som fundament. Betongens tyngd kan utnyttjas för energilagring och stabilisering genom att 
delar av huset eller enbart pågjutningar utförs i betong. Marknaden är idag uppdelad mellan de olika 
materialen men om dessa istället började samarbeta för att utnyttja rätt material på rätt plats så 
skulle leverantörer av olika material istället för att se varandra som konkurrenter se varandra som 
samarbetspartners. 

Marknaden talar mycket om efterfrågan på standardisering och denna rapport har även den riktat in 
sig på att studera ett färdigt system. Frågor vi bör ställa oss är hur mycket standardisering som 
egentligen behövs? Kanske borde vi våga mer och inte enkelspårigt studera de ekonomiska vinsterna 
på kort sikt utan räkna vinst även i hållbarhet och framtid? Med dessa krav/önskemål på 
standardisering så blir vi också mer specialiserade. Specialiseringen gör att det krävs många olika 
yrkesgrupper för att genomföra ett projekt. Det i sin tur leder till att det blir svårare att planera 
arbetet och att det finns större risk för fel och svårare att hålla ihop en helhet. Borde vi studera hur 
man arbetade förr och kombinera det med våra kunskaper och metoder idag? Förr var det vanligt att 
en arkitekt även var konstruktör och på så vis kunde förstå hela byggnaden och dess olika skeden. 
Eller borde vi ha hårdare krav på samarbete och att specifika personer följer projekten från början till 
slut? Under detta arbete har det framgått att trä som stomsystem inbjuder till samarbete och väcker 
ett intresse för byggnaden som helhet, något som dock ej studerats närmare i rapporten. 

Vid studier idag är det mycket föreläsningar och få diskussionstillfällen. Borde elever ha mer tid till 
att diskutera och på så vis lära sig att tänka själva och inte bara memorera? Det finns idag inga krav 
på exempelvis praktik vilket kanske kan vara en orsak till specialiseringstrenden? Att vara duktig på 
en sak och utveckla kompetens inom området är absolut inte fel men bör inte ske på bekostnad av 
helhetsbilden. Byggbranschen är komplex och vi måste därför ha en övergripande uppfattning kring 
alla dess områden och frågeställningar.  
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Denna rapport diskuterar även brand-, fukt-, och ljud-frågor kring trästommar. Det är oftast 
innanmätet i våra byggnader som tar eld och med detta sprids en giftig rök som vi dör av först, inte 
som många tror att byggnaden i sig rasar. Det finns idag inga krav på vad vi stoppar in i byggnaderna i 
form av inredning men hårda krav på brandsäkring av stommen och byggnaden. Detta trots att det 
ytterst sällan är byggnader som kollapsar till följd av brand eller att människor dör till följd av 
brännskador. Borde inte därför byggnaden som helhet istället diskuteras? När man talar om brand 
vid uppförande av träbyggnader och de hårda kraven på brandsäkerheten bör vi kanske även tala om 
vart gränsen går för att det är försvarbart både ekonomiskt och hållbarhetsmässigt att bygga med 
trä. Vi bör vara självkritiska och studera om det finns någon optimal våningshöjd för att bygga med 
trä och på så vis vinna mest ur hållbarhetssynpunkt, ekonomiskt, och markexploateringsmässigt.  När 
vi talar om markexploatering bör vi även tala om omgivningen till våra byggnader, så som hårdgjord 
yta. 

När vi talar om ljud så finns det hårda krav på reduktionen, borde det istället diskuteras mer kring 
hur ljudnivåerna upplevs? Frågor som även bör ställas är om det istället för ökade reduktionskrav på 
våra byggnader borde ställas mer krav på bullerkällorna? Vi bygger idag in oss själva i byggnaden men 
vill vi inte ha möjlighet till exempelvis ett öppet fönster och ända ha en behaglig ljudnivå inne? 

Fuktfrågor belyses i denna rapport men går ej in på fukt under en byggnads livslängd. Borde det även 
diskuteras den tillförda fuktmängden och ställas krav på fuktdimensionering? 

Som rapporten visat har Sverige en god tillgång på trä som råmaterial men bör vi även diskutera hur 
mycket mer kapacitet den Svenska skogen har? Borde vi lära oss av andra länder som ligger längre 
fram i utvecklingen av träbaserade stomsystem och erkänna för oss själva att vi i Sverige inte lämnar 
bra fotavtryck på jorden? Borde vi även kombinera hållbarhet med taktila värden? Upplevelsen av att 
bo i hus byggda med ett träbaserade stomsystem och övriga material. Glömmer vi ibland bort varför 
vi bygger? Vi bygger för människor att bo i och inte för oss inom byggnadsbranschen att visa upp för 
varandra. 

Borde vi satsa mer på prototyper och att samla in data från byggnader under dess användning för att 
inte göra om samma misstag gång på gång? Borde vi arbeta mer med unika projekt för att hålla oss 
alerta och vakna på vad vi gör och utmana våra kunskaper? Visst ska vi ha standardiseringar, men 
varför bara göra det enkelt för oss? Att bara göra samma sak väcker ingen kreativitet och som följd 
får vi en dålig utveckling. Eller kan Trä8 vara ett exempel på ett framtida sätt att arbete? Ett 
samarbete mellan universitet och tillverkare som tillsammans vågar testa nya vägar och tar fram 
utvecklade standardiseringar till marknaden för att svara på det ökade behovet? 

Marknaden formas av efterfrågan och beställarkrav men även av de större bolagens vilja att arbeta 
med ett visst stomsystem. Ligger kanske problemen hos entreprenörerna och ej hos själva materialet 
trä då de inte vågar satsa och bara ser de kortsiktiga fördelarna? Eller ligger det på oss att själva ställa 
kraven?  

Vi har alla del i vår framtids utveckling. 
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7. Slutsats 
Byggsektorn står idag för ungefär 40 % av utsläppen i Sverige, samtidigt som de flesta materialen 
inom byggbranschen produceras från ej förnybar råvara. Träbaserade material är idag de enda 
byggnadsmaterialen som kommer från förnybar råvara och tillgången på trä ökar så länge skogen 
brukas hållbart. Trä binder koldioxid under sin uppväxt och koldioxiden förblir bunden i materialet 
tilldess då det förmultnar, denna egenskap hos trä leder till att träbyggnader blir koldioxidneutrala. 

Med växande befolkning ökar behovet av bostäder och urbanisering leder till att marken i våra städer 
bebyggas tätare. Förtätningen ger att det idag byggs med ökat våningsantal. Det ökande 
våningsantalet och ökat fokus på hållbarhet leder till utveckling av trästommar för flervåningshus. 
Träbaserade stommar för flervåningshus i Sverige har sedan 90-talet fram till idag vuxit i andel från  
1 % till cirka 15 % och det förväntas att denna andel fram till 2020 kommer vara mellan 20-30 %.   

Utvecklingen av träbaserade stommar och efterfrågan på standardiserade träbaserade stomsystem 
ligger till grund för framtagningen av Trä8. Trä8 är ett komplett pelar-balksystem i limträ, med 
standardiserade byggtekniska lösningar, framtaget av Moelven i samarbete med LTU. Trä8 erbjuder 
effektiv materialanvändning och hög flexibilitet även efter byggnadens uppförande. De öppna 
planlösningarna tillåter ändringar av planlösningen utan behov av ombyggnation på konstruktionen.  

Trä8 möjliggör spännvidder på cirka 8 meter och goda möjligheter för installationsdragningar. 
Grundläggningen för Trä8 kan ske på olika sätt och stommens låga vikt underlättar grundarbetena vid 
svåra grundförhållanden. Stomstabiliseringen säkras med ett trapphus i prefabriceradbetong som 
uppförs efter grundläggning, vilket underlättar montaget av limträstommen. Trapphuset förbättrar 
även byggnadens termiska egenskaper då den agerar som värmelagringskälla. En stomme med Trä8 
kan byggas upp fort då dess prefabriceringsgrad är hög. Den korta byggtiden ger möjlighet till 
väderskyddad byggnad i tidigt produktionsskede, då taket läggas direkt efter stomresning.   

Den tekniska granskningen av Trä8 har visat det vara ett lämpligt stomsystem för Telestad, där inga 
konstruktionsmässiga begränsningar finns för att tillämpa Trä8. Spännvidderna, våningsantalet och 
stomstabiliseringen för den aktuella byggnaden ryms inom Trä8:s kapacitet. Telestad kan projekteras 
och utföras med Trä8 trots att byggnaden inte är avsedd för användning av Trä8.  
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8. Rekommendationer 

8.1. Rekommendationer till Skanska 
Vår rekommendation till Skanska vid uppförande av flervåningshus med en träbaserad stomme är att 
i tidigt skede välja specifikt stomsystem och leverantör. Genom ett samarbete och delaktig 
leverantör kan Skanska ta del av leverantörens kunskap om materialet trä och dess standardiserade 
system. 

Världen har idag ett stort fokus på en hållbar framtid och trä är det enda förnyelsebara 
byggmaterialet. Träbaserade stomsystem ökar stadigt och för att utvecklas i takt med marknaden är 
vår rekommendation att Skanska påbörjar en långsiktig etablering inom träbaserade stommar och 
ökar träkunskapen hos företaget. 

8.2. Vidare studier 
Fortsatt arbete med att belysa Trä8 som stomsystem behövs, då främst ur ekonomiska och 
tidsmässiga aspekter. En naturlig fortsättning på denna rapport kan vara dimensionering av Telestad 
med Trä8 som stomsystem, då med dimensionerings beräkningar och framtagning av kompletta 
konstruktionsritningar. Även en direkt jämförelse av Trä8 mot andra stomsystem och den utländska 
marknaden kan behövas. 

  



56 
 

  



57 
 

Källförteckning 

Tryckta källor 
Bergkvist, P., Ekdahl, I., Gross, H., Jermer, J., & Johansson, H.-E. (2013). Att välja trä (9 uppl.). Malmö: 

Föreningen Sveriges Skogsindustrier. 

Björk, C., Nordling, L., & Reppen, L. (2012). Så byggdes staden (3 uppl.). Mölnlycke: AB Svensk 
Byggtjänst. 

Fröbel, J., & Gross, H. (2014). Hantera limträ rätt. Skogsindustrierna, Svenskt Trä. 

Limträhandbok Del 1. (2016). Stockholm: Skogsindustrierna/Svensktträ. 

Martinsons. (2016, april). handbik i KL-trä.  

Martinsson. (2006). Massivträ. Handboken 2006.  

Nevander, L., & Elmarsson, B. (2013). Fukthandboken. Mölnlycke: Svensk Byggtjänst. 

trä, S. (2016). Vi ska bygga hälften i trä. trä!,  

Elektroniska källor 
Bergh, J. (2011-03-16). Ökade utsläpp från byggsektorn . Serige. http://miljo-utveckling.se/okade-

utslapp-fran-byggsektorn/ *bilaga 4.1 

Boverket. (2014-09-08). Ljud och buller: boverket.se. Hämtat från 
www.boverket.se: http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/halsa-
och-klimat-i-samhallsplaneringen/buller-beror-manga/ljud-och-buller/definitioner-och-
begrepp-for-buller/ *bilaga 4.2 

Brandskyddsföreningen. (2015-06-25). Pressmedelanden. Hämtat från 
Brandskyddsföreningen: http://www.brandskyddsforeningen.se/press/pressmeddelanden/st
ora-risker-med-hoga-trahus *bilaga 4.3 

Dafo. (u.d.). Byggnadsmaterial. Hämtat från http://www.dafo.se/Arkiv/Faktabank/Byggnadstekniskt-
brandskydd/Byggnadsmaterial/ *bilaga 4.4 

Fastighetstidningen. (2012-11-01). Bygg: fastighetstidningen.se/trahus/. Hämtat från 
fastighetstidningen.se: http://fastighetstidningen.se/trahus/ *bilaga 4.5 

Jarnerö, K. (2015-11-17). SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Hämtat från 
www.iqs.se: http://www.iqs.se/~/media/IQS/Files/Events/IQS_event/2015/Formas_IQS_17_
nov/Kirsi_Jarnero.ashx *bilaga 4.6 

Johansson, H., & Ålhén, J. (2009). Trästomme allt vanligare i hallar och kontorshus. Husbyggaren. 
*bilaga 4.7 

Miljö&Klimat: växsjö.se. (2016-04-18). Hämtat från växjö.se: http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Miljo--
klimat/Europas-gronaste-stad/ *bilaga 4.8 

http://miljo-utveckling.se/okade-utslapp-fran-byggsektorn/
http://miljo-utveckling.se/okade-utslapp-fran-byggsektorn/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/halsa-och-klimat-i-samhallsplaneringen/buller-beror-manga/ljud-och-buller/definitioner-och-begrepp-for-buller/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/halsa-och-klimat-i-samhallsplaneringen/buller-beror-manga/ljud-och-buller/definitioner-och-begrepp-for-buller/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/halsa-och-klimat-i-samhallsplaneringen/buller-beror-manga/ljud-och-buller/definitioner-och-begrepp-for-buller/
http://www.brandskyddsforeningen.se/press/pressmeddelanden/stora-risker-med-hoga-trahus
http://www.brandskyddsforeningen.se/press/pressmeddelanden/stora-risker-med-hoga-trahus
http://www.dafo.se/Arkiv/Faktabank/Byggnadstekniskt-brandskydd/Byggnadsmaterial/
http://www.dafo.se/Arkiv/Faktabank/Byggnadstekniskt-brandskydd/Byggnadsmaterial/
http://fastighetstidningen.se/trahus/
http://www.iqs.se/%7E/media/IQS/Files/Events/IQS_event/2015/Formas_IQS_17_nov/Kirsi_Jarnero.ashx
http://www.iqs.se/%7E/media/IQS/Files/Events/IQS_event/2015/Formas_IQS_17_nov/Kirsi_Jarnero.ashx
http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Miljo--klimat/Europas-gronaste-stad/
http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Miljo--klimat/Europas-gronaste-stad/


58 
 

Skanska, a. (2016). Gröna kartan: skanska.se. Hämtat från 
Skanska.se: http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Prioriterade-omraden/Hallbarhet/Sa-
har-arbetar-vi/Grona-kartan/ *bilaga 4.9 

Skanska, b. (2016). Om Skanska: Skanska.se. Hämtat från Skanska.se: http://www.skanska.se/sv/Om-
Skanska/ *bilaga 4.10 

Skanska, c. (2016). Vi tar ansvar: Skanska.se. Hämtat från Skanska.se: http://www.skanska.se/sv/Om-
Skanska/Prioriterade-omraden/Hallbarhet/Vart-samhallsansvar/Vart-ansvar/ *bilaga 4.11 

Svenskt trä. (2016). Att välja trä: svenskttra.se. Hämtat från 
www.svenskttra.se: http://www.svenskttra.se/om-tra/att-valja-tra/tra-och-miljo/tra-ar-ett-
hallbart-byggmaterial/ *bilaga 4.12 

Tlustochowicz, G., Johnsson, H., & Girhammar, U. (2010). Beam and post system for non.residential 
multistory timber buldings - horizontal stabilisering system. WCTE. *bilaga 4.13 

TräGuiden, a. (2003). Om trä - Träets egenskaper - traguiden.se. Hämtat från 
www.traguiden.se: http://www.traguiden.se/om-tra/materialet-tra/traets-
egenskaper/bestandighet1/mikroorganismer1/ *bilaga 4.14 

TräGuiden, b. (2003). Planering - Projektering av trähus generellt - traguiden.se. Hämtat från 
www.traguiden.se: http://www.traguiden.se/planering/planera-ett-trabygge/projektering-
av-trahus---generellt/projektering-av-trahus---generellt/val-stomsystem-produktionsmetod/ 
*bilaga 4.15 

TräGuiden, c. (2003). Planering- Byggsystem: traguiden.se. Hämtat från 
www.traguiden.se: http://www.traguiden.se/planering/planera-ett-
trabygge/byggsystem/byggnader-med-stor-spannvidd/pelar-balkstommar---
generellt/?previousState=10110 *bilaga 4.16 

Muntliga källor 
Abrahamsson, T. (2016-04-29). (N. Ivarsson, & A. Nellber, Intervjuare) Växjö. 

Johansson, T. (2016-05-02). (N. Ivarsson, & A. Nellber, Intervjuare) Töreboda. 

Nilsson, S. (2016-02-19). (N. Ivarsson, & A. Nellber, Intervjuare) HK Stockholm: Skanska Sverige AB. 

Åhlén, J. (2016-04-21). VD Moelven Töreboda AB. Seminarium Svenskt Trä. 

Övriga källor 
CLT-seminarium (2016-03-10),  KTH campus i Stockholm (konferens) 

Nordbyggmässan(2016-04-06), Älvsjömässan i Stockholm (mässa) 

EnWoBio – seminarium (2016-04-14/15), KTH Stockholm (seminarium) 

Svenskt trä – seminarium (2016-04-21/22), Hotell Rivial Mariatorget Stockholm (seminarium) 

Kumlin, A. (Artist). (2015). (Kurs: Skademekanismer av fukt.)  

http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Prioriterade-omraden/Hallbarhet/Sa-har-arbetar-vi/Grona-kartan/
http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Prioriterade-omraden/Hallbarhet/Sa-har-arbetar-vi/Grona-kartan/
http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/
http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/
http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Prioriterade-omraden/Hallbarhet/Vart-samhallsansvar/Vart-ansvar/
http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Prioriterade-omraden/Hallbarhet/Vart-samhallsansvar/Vart-ansvar/
http://www.svenskttra.se/om-tra/att-valja-tra/tra-och-miljo/tra-ar-ett-hallbart-byggmaterial/
http://www.svenskttra.se/om-tra/att-valja-tra/tra-och-miljo/tra-ar-ett-hallbart-byggmaterial/
http://www.traguiden.se/om-tra/materialet-tra/traets-egenskaper/bestandighet1/mikroorganismer1/
http://www.traguiden.se/om-tra/materialet-tra/traets-egenskaper/bestandighet1/mikroorganismer1/
http://www.traguiden.se/planering/planera-ett-trabygge/projektering-av-trahus---generellt/projektering-av-trahus---generellt/val-stomsystem-produktionsmetod/
http://www.traguiden.se/planering/planera-ett-trabygge/projektering-av-trahus---generellt/projektering-av-trahus---generellt/val-stomsystem-produktionsmetod/
http://www.traguiden.se/planering/planera-ett-trabygge/byggsystem/byggnader-med-stor-spannvidd/pelar-balkstommar---generellt/?previousState=10110
http://www.traguiden.se/planering/planera-ett-trabygge/byggsystem/byggnader-med-stor-spannvidd/pelar-balkstommar---generellt/?previousState=10110
http://www.traguiden.se/planering/planera-ett-trabygge/byggsystem/byggnader-med-stor-spannvidd/pelar-balkstommar---generellt/?previousState=10110


 
 

Bilagor  

Bilaga 1 

Bildbilaga visande tillverkningsprocessen av limträ på Moelvens fabrik i Töreboda: 
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Bildbilaga visande prototyp av Trä8 på Moelvens fabrik i Töreboda: 

 
Bildbilaga 2.1. Prototyp av en huvudsaklig uppbyggnad av en stomme med Trä8. 

 
Bildbilaga 2.2. Utfackningsväggarna i Trä8 tillåter för olikas fasadbeklädnader.   



 
 

 
Bildbilaga 2.3. Möjlig uppbyggnad av utfackningsvägg. 

 
Bildbilaga 2.4. Dymlingsförband på stomstabiliserande diagonaler i fasad. 

 

 

 
  



 
 

 

 
Bildbilaga 2.5. Typanslutning av pelare men pelarfot, balkskor och diagonalavstyvningar. 

 

 Bildbilaga 2.6. Undersida av bjälklag med isolering.  Bildbilaga 2.7. Genomgående hörnpelare med 
dubbel balkanslutning. 

 
 



 
 

 
Bildbilaga 2.8. Infräsning av balk mot tillhörande 
balksko för infästning i pelare. 

 
Bildbilaga 2.9. Ljudspringa på 20 mm mellan  
två bjälklagselement. 

 

 Bildbilaga 2.10. Pelarfot för infästning av pelare mot grund. 
 

  



 
 

Bilaga 3 

Ritningsbilaga visande ett sammansatt ritningsförslag över möjlig uppbyggnad av Telestad med Trä8: 

 
Ritningsbilaga 3.1. Förslagsritning upprättad i AutoCad visande möjlig uppbyggnad av trapphus, limträstomme samt 
orientering av bjälklagselement med Trä8 för byggnaden Telestad. 
 

  



 
 

Bilaga 4 

Bilaga visande skärmdumpar på elektroniska källor: 

 
Bilaga 4.1 



 
 

 
Bilaga 4.2 



 
 

 
Bilaga 4.3 



 
 

 
Bilaga 4.4 



 
 

Bilaga 4.5 

 

 
Bilaga 4.6 



 
 

 
Bilaga 4.7 



 
 

 
Bilaga 4.8 



 
 

 
Bilaga 4.9 



 
 

 
Bilaga 4.10 



 
 

 
Bilaga 4.11 



 
 

 
Bilaga 4.12 



 
 

 
Bilaga 4.13 



 
 

 
Bilaga 4.14 



 
 

 
Bilaga 4.15 



 
 

 
 

Bilaga 4.16 
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