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SAMMANFATTNING
I denna studie utreds KL-trä, korslimmat trä, ur byggnadsteknisk synvinkel samt ur ett
boendeperspektiv, där Valla Berså som är Linköpings första flerbostadshus byggt med en
stomme av KL-trä fick agera referensobjekt.
Byggnationen av flerbostadshus i trä ökar i stadig takt. KL-trä är resultatet av den senaste
utvecklingen inom massivträkonstruktioner. De industriellt framtagna skivorna i KL-trä kan
tillverkas i stora format och dess höga bärförmåga och styvhet i förhållande till vikten möjliggör
att bygga högre, större och stabilare än med traditionellt träregelvirke.
Trä är det enda helt förnyelsebara byggmaterialet. Det tillverkas i en energisnål process med
minimal miljöpåverkan och binder koldioxid under hela sin livslängd. Byggbranschen börjar
inse att ett skifte från betong till trä är det enda rätta om de totala koldioxidutsläppen ska minska.
Men det behövs mer kunskap kring att använda trä i flerbostadshus som har höga krav på
brandsäkerhet och ljudmiljö.
För att ta reda på vilka för- och nackdelar det finns att bygga med KL-trä, vilka lösningar som
finns för att höja funktionen och säkerheten i ett KL-trähus och vilka effekter ett massivträhus
har på boendemiljön, genomfördes gedigna litteraturstudier ihop med en fallstudie av Valla
Berså. Intervjuer med entreprenörerna och konsulterna genomfördes tillsammans med en
enkätundersökning med de boende i Valla Berså.
Resultatet tyder på att fördelarna att bygga med KL-trä är många och om bara kunskapsnivån
kommer ikapp så har vi ett konkurrenskraftigt material till de traditionella byggmaterialen. Det
finns många lösningar för att uppnå tillräcklig brandsäkerhet och goda ljudmiljöer. Rätt
utformat kan ett KL-trähus medföra ett mycket gott inomhusklimat med jämn behaglig
temperatur och bra luft, med en lägre energiförbrukning och miljöpåverkan som följd.

II

ABSTRACT
In this study, CLT, cross laminated timber, is investigated from a building perspective, and
from an accommodation perspective, where Valla Berså, Linkoping's first apartment building
built with a frame of CLT, was allowed to act as a reference object.
The construction of multi-family houses in wood is constantly increasing. CLT is the result of
the latest developments in solid wood constructions. The industrially produced boards of CLT
can be manufactured in large format and its high bearing capacity and stiffness in relation to
the weight make it possible to build higher, larger and more stable than traditional wood rule.
Wood is the only completely renewable building material. It is manufactured in an energyefficient process with minimal environmental impact and binds carbon dioxide throughout its
life. The construction industry begins to realize that a shift from concrete to wood is the only
thing to do if total CO2 emissions are to decrease. However, more knowledge is needed about
using wood in multi-family houses that have high standards of fire safety and sound
environment.
In order to find out what pros and cons there are to build with CLT, what solutions are available
to enhance the function and safety of a CLT house and what effects a solid wood house has on
the housing environment, thorough literature studies were conducted together with a case study
by Valla Berså. Interviews with the contractors and consultants were conducted together with
a survey of the residents in Valla Berså.
The result indicates that the benefits of building with CLT are many, and if only the level of
knowledge comes into play, we have a competitive material for the traditional building
materials. There are many solutions for achieving adequate fire safety and good sound
environments. Properly designed, a CLT house can bring a very good indoor climate with a
level of comfortable temperature and good air, with a lower energy consumption and
environmental impact as a consequence.
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1 INLEDNING
Detta examensarbete utförs som en avslutande del på Byggnadsingenjörsprogrammet vid
Linköpings Universitet och omfattar 16 högskolepoäng.
Valet av studie föll på att utreda så kallat KL-trä, korslimmat trä, ur byggnadsteknisk synvinkel
samt ur ett boendeperspektiv, där Valla Berså som är Linköpings första flerbostadshus byggt
med en stomme av KL-trä fick agera referensobjekt.

1.1 Bakgrund
KL-trä är resultatet av den senaste utvecklingen inom massivträkonstruktioner. De industriellt
framtagna skivorna i KL-trä kan tillverkas i stora format och dess höga bärförmåga och styvhet
i förhållande till vikten möjliggör att bygga högre, större och stabilare än med traditionellt
träregelvirke.
Trä är det enda helt förnyelsebara byggmaterialet. Med ett hållbart skogsbruk där träd
återplanteras efter avverkning, skapas ett kretslopp där träden tar upp koldioxiden i luften som
släpps ut vid tillverkningen av trävarorna. Energiåtgången är dessutom väldigt låg vid
processandet av träprodukter jämfört med t.ex. betongframställning. Ett flerbostadshus i
massivt trä har 40 % lägre koldioxidutsläpp än ett jämförbart betonghus i byggskedet [1]. Lägg
där till att det svenska byggandet står för ungefär lika mycket koldioxidutsläpp som
personbilstrafiken. Med en ökad användning av trä i byggbranschen skulle således de totala
koldioxidutsläppen minska betydligt vilket bidrar till ett bättre klimat med mindre global
uppvärmning.
Dessutom mår vi bra av trä. Trä ger stor positiv påverkan på både hälsa och miljö visar det
treåriga europeiska forskningsprojektet Wood2New som avslutades 2017 [2]. Med mera trä i
hus och hem skulle vi alltså kunna må lite bättre. Ett behagligare inomhusklimat uppnås även
då träets värmetröghet gör att inomhustemperaturen blir jämnare över dygnet samt över året.
Dessutom jämnas luftfuktigheten ut inomhus p.g.a. träets förmåga att lagra fukt.
Valla Berså är ett nybyggt flerbostadshus i KL-trä beläget i utkanten av de centrala delarna i
Linköping. Den iögonfallande runda byggnaden med en fasad av cederträ är 5 våningar högt
och består av 69 hyreslägenheter som stod inflyttningsklara i mars i år. Huset är förutom sin
speciella arkitektur även stadens första flerbostadshus med en stomme av massivträ och är
därmed unikt i sitt slag. Att bygga i KL-trä och dessutom att bygga runt har såklart krävt extra
utmaningar i konstruktion och produktion. På grund av fastighetens genomgående
hållbarhetstänk var det ett självklart val att bygga i massivträ, då trä även binder stora mängder
kol under sin livslängd.

1.2 Problembeskrivning
I Sverige finns totalt 4,5 miljoner bostäder varav 2,5 miljoner är flerbostadshus [3].
Flerbostadshusbeståndet består nästan uteslutande av betonghus. Detta har sin grund i de många
stadsbränder på 1800-talet som medförde ett förbud att bygga flervåningshus i trä, infört i
byggnadsstadgan 1874 och varande fram till Sveriges inträde i EU år 1994, då brandtekniska
funktionskrav infördes istället för tidigare materialkrav. Det är dock 24 år sedan och fortfarande
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byggs flerbostadshusen till övervägande del med betongstommar. Även om byggnationen av
flerbostadshus i trä ökar i stadig takt. Det industriella träbyggandet står idag för 10 % av andelen
flerbostadshus som byggs [4]. Men träbyggandet måste fortsätta att öka, framförallt för miljöns
skull. Viljan finns där men kanske inte alltid kunskapen hos landets byggföretag. Fördelarna är
många och utmaningarna likaså.
De faktorer som ofta förknippas med trähusbyggande är fukt, ljud och brand. Inbyggd fukt i
konstruktionen innebär mögelrisk, men det problemet har småhusindustrin löst genom att
använda fuktspärr som täcker hela konstruktionen. I massivträkonstruktioner kan man
eventuellt vara utan denna fuktspärr om det går att få konstruktionen tät på annat sätt, vilket
bidrar till ett behagligare inomhusklimat.
Ljudmässigt och i avseende om brandskydd finns det flera krav angivna i Boverkets Byggregler
(BBR) gällande för flerbostadshus. Dessa kan ibland vara svårare att uppfylla vid byggnationen
av trähus. Då trä som material har en så låg vikt i förhållande till betong som är 5-6 gånger
tyngre, behövs flera ljuddämpande åtgärder för att uppfylla samma krav. Även den naturliga
faktorn att trä brinner, vilket inte betong gör, leder till att flera åtgärder för att brandskydda
trähus krävs.
Även om trä som byggnadsmaterial, med flera olika massivträkonstruktioner såsom
skiftverkeshus och timmerhus, har en lång tradition i Sverige så har KL-trä bara använts sedan
2000-talet. Då det är ett så pass nytt material krävs mera erfarenhet, utveckling och utvärdering
av metoderna kring användandet av KL-trä i större byggnationer innan det för byggherrar och
byggentreprenörer kan kännas helt betryggande att använda istället för traditionella
byggnadsmaterial.

1.3 Syfte och frågeställningar
Här beskrivs syftet med arbetet samt de frågeställningar som ligger till grund för studien.
1.3.1 Syfte
Syftet är att utreda om KL-trä kan användas som ett konkurrenskraftigt alternativ till
traditionella konstruktionsmaterial/-metoder såsom träregelsystem och betongstomme vid
byggandet av flerbostadshus. Samt att identifiera möjligheter och begränsningar med KLträbyggen.
13.2 Frågeställningar
Vilka för- och nackdelar finns med att bygga i KL-trä?
Vilka lösningar finns för att höja funktionen och säkerheten i ett KL-trähus?
Vilka effekter har ett massivträhus på boendemiljön?

1.4 Metod
I detta arbete genomfördes en gedigen litteraturstudie för att få en teoretisk referensram och för
att konstatera vad som redan påvisats i tidigare studier och genom forskningsresultat.
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Referensobjektet Valla Berså studerades noga och byggherren intervjuades i omgångar via
personlig kontakt, mail och telefon för att få svar på alla uppkomna frågor under detta arbetes
gång. En empirisk del utfördes genom intervjuer och en enkätundersökning.
1.4.1 Vilka för- och nackdelar finns med att bygga i KL-trä?
Svaret på denna fråga hämtades till stor del från litteraturstudien. Valla Berså användes som
fallstudie och befintlig teori jämfördes med hur angivet objekt byggdes och med de
problemställningar som byggherren och dennes underentreprenörer hade. Underentreprenörerna kontaktades via telefon eller personligt möte för att få svar på vilka utmaningar
som fanns vid projekteringen och vid själva byggandet.
1.4.2 Vilka lösningar finns för att höja funktionen och säkerheten i ett KL-trähus?
Den teoretiska studien användes för att ta reda på vilka specifika problemställningar som finns
vid projekteringen av funktionaliteten hos KL-träbyggen samt säkerheten i desamma.
Byggherren samt underentreprenörerna kontaktades för att få svar på hur de löste diverse
utmaningar som fanns vid projekteringen samt som dök upp under byggets gång.
1.4.3 Vilka effekter har ett massivträhus på boendemiljön?
En enkätundersökning utfördes med de boende i Valla Berså för att få en uppfattning om hur
de upplever sin boendemiljö. Detta jämfördes med tidigare forskningsresultat samt teori.

1.5 Avgränsningar
Fokus är på KL-trä som bärverk i flerbostadshus, från 3 till 8 våningar höga. Annat massivträ
såsom limträ behöver även nämnas då det utgör ett komplement vid byggande med KL-trä.
Däremot andra mindre vanligt förekommande massivträsystem behandlas ej.
KL-trä som stommaterial kommer att jämföras med träregelstommar som är vanligast i småhus
idag men som kan användas i flervåningshus upp till 5 våningar, och med betongstommar som
är det vanligaste för flervåningshus. Däremot behandlas ej stålstommar som är vanligt i t.ex.
hallbyggnader i Sverige och dominerande i skyskrapor utanför Sverige.
Det är flerbostadshus med hyresrätter eller bostadsrätter som avhandlas, ej privata villor eller
offentliga byggnader såsom skolor, idrottshallar m.fl. Fokus är på bostadsmarknaden i Sverige.
De ekonomiska faktorerna utreds ej då det skulle bli för omfattande.
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2 TEORETISK REFERENSRAM
Här presenteras den teori som ligger bakom KL-trä samt byggande av flerbostadshus. Avsnittet
börjar med allmän fakta om trä för att senare gå över till KL-trä och de byggnadsfysikaliska
principer som ligger till grund för de problemställningar som finns vid byggande med KL-trä.

2.1 Trä som material
För att kunna utnyttja trä som material till fullo behövs stora kunskaper om dess egenskaper.
Speciellt då det ska användas i massiv form med alla dess ursprungliga egenskaper kvarstående
i materialet. Träets inre biologiska struktur medför att det är [5]:





Anisotropt, d.v.s. materialet har olika fysikaliska egenskaper i dess olika
huvudriktningar, gäller både fuktbetingade rörelser och hållfasthetsegenskaper. Ett
exempel är att fuktupptagningen är ungefär tjugo gånger snabbare i fiberriktningen än i
den tangentiella riktningen, se figur 2.1.
Hygroskopiskt, d.v.s. materialet ändrar och anpassar sitt fuktinnehåll efter den
omgivande luftens relativa fuktighet och temperatur.
Reologiskt, d.v.s. materialet får tidsberoende formförändringar, det ”kryper”, som trä
gör när det belastas under en lång tid och får kvarstående nedböjning även efter lasten
avlägsnats.

Figur 2.1 Träets huvudriktningar med proportionerna mellan fuktupptagning [6]
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2.2 Massivträ
Begreppet massivträ kan stå för en mängd olika former av massiva konstruktionsvirkestyper.
Här nämns KL-trä med dess olika benämningar och kortfattat om limträ.
2.2.1 KL-trä
Massivträ var en tidig svensk benämning för KL-trä. Men eftersom det kan förväxlas med annat
konstruktionsvirke bör benämningen undvikas. Andra internationella beteckningar för KL-trä
som kan vara värda att känna till är CLT (crosslaminated timber) som var den ursprungliga
engelska beteckningen på produkten men numera är den standardiserade engelska termen
Crosslam eller X-lam. Den tyska benämningen är KLH (Kreuzlagenholz). [7]
2.2.2 Limträ
Limträ består av fingerskarvade lameller av trä som limmas ihop till balkar i önskad dimension,
se figur 2.2. I förhållande till sin egen vikt har limträ högre bärförmåga än både stål och betong,
vilket gör att det kan ersätta dessa material som bärande balkar eller pelare och kan därmed
skapa byggnader med stora spännvidder och fria ytor. [8]

Figur 2.2 Balk av limträ där fingerskarvningen syns. [9]

2.3 Teori KL-trä
KL-trä som är en förkortning av korslimmat trä består av korsvis lagda lager av hoplimmade
lameller av massivträ, alltså varje lager vrids 90 grader i förhållande till föregående lager, se
figur 2.3. På detta sätt fås en formstabil och stark skiva med bra bärförmåga i alla riktningar.
KL-träskivorna kan tillverkas i stora format, upp till 4,80 m breda och 30 m långa skivor, med
tjocklekar på ca 60 mm upp till 500 mm.

Figur 2.3 Delar av KL-träelement där de olika skikten syns. [7]
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2.3.1 Historia och nuläge
Det sägs att det var medvetna politiker kring alpländerna i Europa som kom på tanken att ta
fram ett förädlat byggmaterial som tar tillvara en råvara som hela tiden växer och är förnybar.
På så vis utvecklades KL-trä av forskare på de tekniska universiteten i Österrike i slutet av
1990-talet. [10]
KL-trätekniken introduceras och utvecklas i Sverige under början på 2000-talet. Då hade
tillverkning av KL-träskivor pågått i Europa under ett antal år, bland annat i Österrike och
Tyskland. Bland de första större objekten i Sverige där KL-trä användes var Inre Hamnen i
Sundsvall som stod färdigt 2006 och består av 5 st sexvåningshus med 20 lägenheter i varje.
Sedan dess har utvecklingen gått med rasande fart och intresset för att bygga flerbostadshus i
trä har ökat betydligt de senaste åren. Byggherrar och byggentreprenörer i princip i hela världen
börjar inse vilken potential det finns med att bygga i massivträ.
För närvarande finns det endast en tillverkare av KL-trä i Sverige, men däremot flera
leverantörer som distribuerar KL-trä från tillverkare utanför Sverige. Flertalet träförädlingskoncerner i Sverige rustar nu dock för att börja tillverka själva. Efterfrågan och produktionen
av KL-trä ökar för varje år, även ute i Europa och världen i övrigt. År 2017 tillverkades cirka
16 000 m3 KL-trä i Sverige, att jämföra med dryga 600 000 m3 i hela Europa [11].
2.3.2 KL-trä som konstruktionsmaterial
Korslimmat trä har utmärkta hållfasthets- och styvhetsegenskaper vilket gör att KL-träskivor
kan konkurrera med andra mer traditionella stommaterial i stora konstruktioner. I förhållande
till sin vikt har skivor av KL-trä högre bärförmåga än de flesta andra konstruktionsmaterial och
därför kan man bygga stora konstruktioner som klarar höga laster. KL-trä lämpar sig utmärkt
till många olika konstruktioner såsom småhus, flervåningshus, hallbyggnader, idrottsarenor och
broar. [11]
Vid större håltagningar för installationer i vanliga träkonstruktioner krävs ofta förstärkningar
av olika slag. KL-träskivor har den fördelen att även vid stora håltagningar klarar skivorna av
att fördela och överföra krafterna till intilliggande konstruktioner utan att extra förstärkningar
krävs. På samma sätt uppträder KL-trä som sammanhållande upplagsbalk vid urtag för dörrar
och fönster. I de flesta fall räcker bärförmågan och ytterligare förstärkning erfordras inte. [11]
Samtliga delar till en huskonstruktion kan utföras som KL-träelement; ytterväggar,
innerväggar, bjälklag och yttertak, se illustration i figur 2.4. Väggar i KL-trä väljs vanligen för
sin stora lastbärande och stabiliserande kapacitet. Bjälklag i KL-trä klarar stora spännvidder,
vilket ger valfrihet i planlösningar och möjlighet till stora fria ytor. KL-trä som yttertak fungerar
som stabiliserande element och inga ytterligare stabiliserande skivor behövs. [7]

Figur 2.4 Olika KL-träelement [7]
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2.3.3 Tillverkning av KL-trä
KL-trä tillverkas huvudsakligen enligt de krav som ställs i den svenska standarden SS-EN
16351 ”Träkonstruktioner - Massivträ för byggsystem – Krav”. Det är en från början europeisk
standard som gäller för korslimmat trä av hållfasthetssorterat virke av barrträ eller poppel, i
minst tre lager med vardera lagertjockleken på 6-60 mm. [12]
I Sverige används normalt virke av gran eller furu, vanligast i tjockleken 20-45 mm och med
bredden 80-200 mm, i hållfasthetsklass C14-C30. För att utnyttja virkets hållfasthet på bästa
sätt, brukar man använda virke med högre hållfasthet i ytskikten och i lagren som går i skivans
huvudbärriktning, där påkänningarna normalt är störst. Det är vanligast med 3-9 st lager, men
upp till 25 st lager kan förekomma. Respektive KL-trätillverkare har sina egna
standardtjocklekar och bredder. [11]
Tillverkningsprocessen av KL-trä sker ungefär likartat oberoende av tillverkare. Först
fingerskarvas de enskilda brädorna så att man får långa brädor. Sen hyvlas brädorna vartefter
de går till limning där de läggs ihop till stora skivor som pressas ihop med någon av de två
huvudmetoderna; vakuum- och hydraulpressning. Därefter ska limmet härda under en bestämd
tid och sedan följer slutbearbetningen av komponenterna i en CNC-maskin, såsom sågning av
kanter, urfräsning för installationer, borrning av hål och bearbetning för förband. Synliga
skivytor putsas och kontrolleras innan de paketeras och transporteras till byggarbetsplats eller
till lager. Eventuell ytterligare bearbetning i form av färdigställande till väggelement sker av
väggelementtillverkare. [11]
KL-träskivor kan bearbetas till nästan vilken form och storlek som helst. Fingerskarvstekniken
möjliggör tillverkning av mycket stora skivor där storlek och längd begränsas i första hand av
möjligheter till transport och i andra hand av tillverkarens lokaler och utrustning. [11]
2.3.4 KL-trä som bjälklagselement
KL-trä som bjälklagselement, så kallad platta, kan konstrueras på flera sätt och består i sitt
grundutförande av en enkel skiva, se plattbjälklag i figur 2.5. För bjälklag med mindre
spännvidder är jämntjocka plattor, alltså plattbjälklag, att föredra men vid större spännvidder
kan det vara ekonomiskt motiverat att förstärka plattorna med exempelvis limträbalkar och
därmed skapa ett T-tvärsnitt, såsom i kassett- och hålbjälklag, se figur 2.6 och figur 2.7.
Hålbjälklagen kan utformas så att de klarar stora spännvidder och stora laster. Hålbjälklag av
KL-trä har dock hittills använts i liten omfattning i Sverige. Behövs ännu större spännvidder
kan ett s.k. samverkansbjälklag, se figur 2.8, bestående av en KL-träplatta med en pågjuten
betongplatta användas. Denna typ av konstruktion är mycket effektiv då man utnyttjar
materialens egenskaper på ett optimalt sätt, det vill säga betongens tryckhållfasthet och träets
draghållfasthet. Böjstyvheten hos samverkansbjälklag är avsevärt högre än hos motsvarande
träbjälklag med samma konstruktionshöjd. [11]
Bjälklag av KL-trä kan bära i en eller flera riktningar. Om plattan bär i en riktning
dimensioneras den som en fritt upplagd balk. Upplagen kan bestå av två stöd längs hela plattans
längd eller av punktstöd. Det är mindre vanligt att den dimensioneras i två bärriktningar, men i
så fall betraktas den som en tre- eller fyrsidigt upplagd platta. [11]
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KL- träbjälklag kan delas in i följande tre huvudkategorier:


Plattbjälklag
Består av en KL-träplatta som kan kompletteras med beklädnadsskivor och isolering.
Är den enklaste och vanligaste formen av bjälklag.

Figur 2.5 Plattbjälklag [13]



Kassett- och hålbjälklag
Kassettbjälklag består av en KL-träplatta som ges ökad styvhet med hjälp av ett antal
balkliv av t.ex. limträ.
Hålbjälklag är ett bjälklag där en under- och ovanliggande KL-träplatta tillsammans
med livbalkar skapar hålelement.

Figur 2.6 Hålbjälklag [13]



Figur 2.7 Hålbjälklag [11]

Samverkansbjälklag
KL-träplattor som samverkar med en pågjutning av betong. Ofta med någon form av
skjuvförbindare mellan betongen och träplattan.

Figur 2.8 Samverkansbjälklag [13]
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Nedböjning eller svikt är ofta dimensionerande för bjälklag. Kontroll bör även göras för
vibrationer. Det är alltså bruksgränstillståndet som är avgörande här, mer om det i kap.2.3.8.
KL-träplattans uppbyggnad med korslimmade brädor ger bjälklag med hög tvärstyvhet, alltså
hög styvhet även i riktningen tvärs mot den lastbärande riktningen, vilket medför att stora
spännvidder är möjligt. Som exempel kan plattan i figur 2.5 med 3 skikt och en plattjocklek på
100 mm, fritt upplagd, tillåtas en maximal spännvidd på 3,7 m vid nedböjningskravet < L/300
och nedböjning < 20 mm samt egenfrekvens f > 8 Hz. Ökar man plattjockleken till 160 mm
med 5 skikt så är motsvarande maximal spännvidd 5,3 m. [11]
2.3.5 KL-trä som väggelement
Väggelement av KL-trä består av skivor med tjocklekar vanligtvis från 60 mm upp till 300 mm.
Väggelementens storlek begränsas främst av hanterbarhet och transportmöjlighet. Ur
transportsynpunkt bör elementens höjd understiga 3,6 m och längden bör inte överstiga 12 m.
En vägg kan byggas upp utav enbart KL-träskivor eller vara kompletterad med isolering och
invändig/utvändig beklädnad. Ytterväggar kompletteras i de flesta fall med ett vindtätt skikt
med fasadbeklädnad, vindskydd och ett värmeisolerande skikt utåt samt diffusionsspärr/
ångbroms, ytterligare isolering och skivmaterial inåt. Ofta monteras även fönster och dörrar
redan i fabrik. Se exempel på uppbyggnad av yttervägg med bärande KL-träskiva i figur 2.9.

Figur 2.9 Exempel på uppbyggnad av yttervägg.

Innerväggar kan vara bärande eller icke bärande. Normalt sett väljs KL-trä enbart för de bärande
innerväggarna, då det för icke bärande innerväggar räcker med enkla regelväggar.
Lägenhetsskiljande innerväggar är i princip alltid bärande och ska uppfylla särskilda krav på
ljudisolering och brandmotstånd. Här passar det bra att använda dubbla gipsbeklädda KLträskivor med isolering och luftspalt emellan. Se exempel på uppbyggnad av lägenhetsskiljande
vägg med bärande KL-träskivor i figur 2.10.
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Figur 2.10 Exempel på uppbyggnad av lägenhetsskiljande vägg.

2.3.6 KL-trä som takelement
Till yttertak kan KL-trä användas som sammansatta element som täcker en stor yta och beläggs
med plåt eller tegel. I denna takkonstruktion används taket som stabiliserande element, vilket
gör att inga ytterligare stabiliserande skivor behövs. [7]
2.3.7 KL-trä som balkelement
KL-trä som balkelement kan användas för att förstyva bjälklag, takplattor eller väggskivor.
Balkelement kan även användas som upplag för bjälklag eller takplattor, vilka skruvas fast i
desamma för att erhålla sidostagning. KL-balkarna kan med fördel tillverkas med ökad
dimension och/eller hållfasthet för skikten i balkens längdriktning som blir bärande, medan
mellanliggande skikt i huvudsak ger dimensionsstabilitet. [11]
2.3.8 Dimensioneringsgrunder
Konstruktioner av KL-trä ska liksom andra konstruktionsmaterial beräknas och dimensioneras
enligt gällande normer, vilket i Sverige är Eurokoderna tillsammans med Boverkets föreskrifter.
Eurokoder är europeiska dimensioneringsregler för bärande konstruktioner och behandlar
främst bärförmåga och brandsäkerhet. För KL-trä är det ”SS-EN 1995 Eurokod 5
Dimensionering av träkonstruktioner” som gäller. [14] Vid dimensionering av
träkonstruktioner krävs att konstruktören beaktar ett antal faktorer. Sådana faktorer är lastens
varaktighet, klimatklass och lastens riktning i förhållande till fibrerna, vilket är extra viktigt då
KL-trä är uppbyggt av brädlager i olika riktningar. Vid dimensionering av träförband är det
också ytterst viktigt att konstruktören är väl förtrogen med materialets anisotropi och dess
hygroskopiska egenskaper. För bärande konstruktioner av KL-trä kan man välja i princip två
alternativ för att projektera sina objekt, antingen utforma tvärsnitt utifrån ingående brädors
egenskaper eller använda sig av egenskapstabeller framtagna och tillhandahållna av KLträtillverkare. [11]
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Vid dimensionering i brottgränstillståndet sätts gränsen för att konstruktionen ska ha
betryggande säkerhet mot brott så länge den används på det sätt som den är avsedd för. Vid
dimensionering i bruksgränstillståndet sätts gränsen för att konstruktionen ska ha tillräcklig
styvhet för att inte obehagliga svängningar eller deformationer som nedsätter byggnadsdelens
funktion ska uppkomma, till exempel nedböjningar hos bjälklag. Styvheten hos KL-träskivor
påverkas av flera faktorer, förutom av uppbyggnaden även av belastningens varaktighet,
materialets fuktkvot samt temperatur. [11]
Vanligast har man den starkaste bärriktningen parallellt med brädorna i yttre skikten. Även om
de bärande brädorna i huvudbärriktningen har störst påverkan på plattans egenskaper så måste
hänsyn tas till tvärlager vid deformations- och spänningsberäkningar då s.k. rullskjuvningsbrott
kan uppträda i KL-trä. Det innebär att träfibrerna rullar eller glider mellan varandra vid
skjuvspänning tvärs fibrerna och det resulterar i större skjuvdeformationer och lägre
tvärkraftsbärförmåga. För korta spännvidder ökar skjuvdeformationens betydelse för totala
nedböjningen vilket bör beaktas. [11]
2.3.9 Stomstabilitet
Horisontell vindlast kan stjälpa en hög byggnad. Stjälpning kontrolleras genom att beräkna att
byggnadens egentyngd är tillräcklig för att motverka vindlastens stjälpande moment. En enkel
kontroll är att kontrollera om lastresultanten av den vertikala grundreaktionen ligger inom
byggnadens kärngräns som kan antas ligga inom en sjättedel av byggnadens bredd från
centrumlinjen räknat, se figur 2.11. [15]

Figur 2.11 Kontroll stomstabilitet hög byggnad. [15]

Ett flervåningshus i trä stabiliseras oftast mot horisontella vindlaster genom att man utnyttjar
väggar och bjälklag som kraftupptagande styva skivor, s.k. skivverkan. De stomstabiliserande
väggarna måste ha sådan bärförmåga och styvhet att de kan överföra såväl tvärkrafter som
vertikala lyft- och tryckkrafter. I vissa fall kan långa dragstag som går från grunden till översta
bjälklaget behövas, för att uppnå tillräcklig stabilitet och förankring. [15]
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2.4 Fukt
Här följer en redovisning av begreppet fukt, i luft samt i trä och i relation till varandra. Tillämpat
på KL-trä och kondens i konstruktioner.
2.4.1 Definitioner fukt
Fukthalten i ett material anger vilken mängd vatten det finns i viss volym av materialet.
Fuktkvoten är förhållandet mellan mängden vatten och vikten av materialet i helt torrt tillstånd.
För trä används ofta fuktkvoten som anges i viktprocent. [16]
Då jämvikt råder mellan fukttillståndet i ett materials porer och den omgivande luften, vill
materialet varken absorbera eller avge fukt. Detta tillstånd kan plottas i en jämviktskruva och
är olika för olika material, se figur 2.12. [16] Det tar lång tid innan jämviktsfuktkvoten ställs in
i trä om den omgivande luftens fuktförhållanden ändras. Hur lång tid det tar beror på träets
dimensioner. [5] Det tar till exempel mer än ett år för den inre delen av en tjock timmervägg att
anpassa sig till omgivande klimat. [17]

Figur 2.12 Jämviktsfuktkurvor för olika byggnadsmaterial [16]
2.4.2 Fukttransport och fukt i luft
Fukttransport i material sker i materialets porer och sker i ångfas i huvudsak genom diffusion
eller konvektion, se figur 2.13, där diffusion är det dominerande transportsättet. Om det råder
lufttrycksskillnader över en otät konstruktion är dock oftast konvektion dominerande. Ofta
förekommer en kombination av båda transportsätten samtidigt. [16] Normalt är skador till följd
av fuktkonvektion betydligt allvarligare än skador till följd av fuktdiffusion, eftersom
konvektion kan föra med sig stora mängder fukt på kort tid. [6]
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Figur 2.13 Illustration över konvektion respektive diffusion [6]

Med fuktdiffusion avses fukttransport genom en ånghaltsskillnad, där fukten vill vandra från en
högre ånghalt till en lägre. Ånghalten anger hur mycket vatten det finns i luften.
Mättnadsånghalten anger den maximala ånghalten vid en viss temperatur. Ökad temperatur
medför att mättnadsånghalten ökar, d.v.s. luften kan hålla en större mängd vatten. Sänks
temperaturen för en viss luftvolym så är den verkliga ånghalten oförändrad men
mättnadsånghalten minskar. Om temperaturen sänks så mycket att mättnadsånghalt och verklig
ånghalt är lika kommer luften vid ytterligare temperatursänkning att behöva fälla ut vatten,
genom att vattenångan kondenserar till vattendroppar. [16]
I byggnadsfysiken är den relativa fuktigheten (RF) av intresse och definieras som kvoten mellan
verklig ånghalt och mättnadsånghalt och uttrycks oftast i procent. Den relativa fuktigheten
utomhus i Sverige varierar över året och är 80-90 % på vintern och 60-80 % på sommaren. Vid
regn kan den bli ännu högre och vid torrt varmt väder ännu lägre. Inomhus varierar den relativa
luftfuktigheten normalt mellan 30 % vintertid upp till 60 % sommartid. Ju kallare det är
utomhus, desto torrare blir luften inomhus. Ånghalten inomhus beror på ånghalten utomhus,
fuktproduktionen inomhus (mänsklig avdunstning, disk, tvätt, dusch, matlagning etc.) samt på
ventilationens omfattning. Om det inte skulle förekomma någon fuktproduktion blir
inomhusånghalten densamma som utomhusånghalten eftersom vi ventilerar med
utomhusluften. [16] Om det även skulle vara samma temperatur inomhus som utomhus, vilket
det kan vara på sommaren, så blir det även samma mättnadsånghalt.
2.4.3 Fuktinnehåll i trä relativt luften
Fuktkvoten i trä, såväl inomhus som utomhus, anpassar sig till omgivningens relativa fuktighet
och temperatur. I uppvärmda svenska bostäder i Mellansverige är fuktkvoten i virke i medeltal
7,5 % under året, där den är högst sommartid, 7–12 %, och lägst vintertid, 2–6 %. I genomsnitt
är det torrare i norra än i södra Sverige, se figur 2.14, som även visar årsvariationerna för
luftfuktigheten och träets fuktkvot. [18]
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Figur 2.14 Träets fuktkvot i förhållande till den relativa luftfuktigheten, RF [18]

2.4.4 Fuktkvotsvariationer
Nysågat virke torkas normalt i sågverkens virkestorkar till en viss målfuktkvot, som motsvarar
den önskade medelfuktkvoten för ett virkesparti, där en viss avvikelse accepteras som definieras
i standarden SS-EN 14298 ” Sågat virke - Bedömning av torkningskvalitet”. En målfuktkvot på
16 % är vanligt för konstruktionsvirke. [18]
Fuktkvoten varierar i ett virkesstyckes tvärsnitt, se exempel i figur 2.15. När virke torkar sker
det utifrån och in. Därför kommer virkesstyckets inre delar att vara betydligt fuktigare än dess
yta direkt efter att den torkats vid sågverket. Denna skillnad i fuktkvot i virkestvärsnittet kallas
för fuktkvotsgradient. När virke har torkats ned till 16 % i en virkestork blir virkesytan ofta
mycket torr, med en ytfuktkvot på 6–7 % medan fuktkvoten mitt i virket kan ligga på omkring
19–22 %. Bland annat beroende på tiden till paketering kommer denna skillnad i fuktkvot att
mer eller mindre bibehållas. Utjämning av fuktkvotsgradienten tar ofta lång tid. En låg
fuktkvotsgradient är en viktig kvalitetsfaktor för att förhindra exempelvis ojämn krympning
och kupning. [18]
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Figur 2.15 Fuktkvotsvariation i ett virkesstycke efter torkning [18]

Fuktkvoten i ett trästycke kan mätas genom att använda en elektrisk resistansfuktkvotsmätare
med isolerade hammarelektroder och mäta i en viss punkt på ett djup på 0,3 gånger
virkestjockleken. Detta mått anses representera tvärsnittets medelfuktkvot. [18]
Ytfuktkvoten är viktig att kontrollera före inbyggnad eftersom den är avgörande när det gäller
risk för mikrobiell påväxt. Virket kan ha fuktats upp genom exempelvis nederbörd, felaktig
lagring eller att virket har placerats i kontakt med blöt betong och därmed fått en förhöjd
ytfuktkvot. Fuktkvoten i trästyckets inre påverkas normalt inte om uppfuktningen är kortvarig.
Virke som blivit blött måste torkas ur med byggfläkt eller avfuktare. Ytfuktkvoten får vara
högst 18 % före inbyggnad. [18]
Under byggtiden tillförs ofta stora mängder fukt till konstruktionen, materialen kan levereras
med en hög fukthalt samt att det är utsatt för nederbörd om det inte skyddas ordentligt.
Skillnaden mellan fukthalten efter byggnadsdelen står klar och den fukthalt som motsvarar
jämvikt med omgivningen kallas för byggfukt och ska torkas ur. [16]
2.4.5 Fuktrörelser i trä
Material som kan ta upp och avge vatten kallas hygroskopiska. Trä är ett exempel på ett starkt
hygroskopiskt material. Trä och även lättbetong kan nå en fukthalt på 150-200 kg/m3 vid höga
relativa luftfuktigheter. Mineralull däremot får endast en fukthalt på ca 1 kg/m 3 vid samma
omständigheter. [16]
Vid förändrad fuktkvot krymper eller sväller trä beroende på om det avger eller tar upp fukt. På
grund av träets anisotropi, sker fuktrörelserna olika mycket i träets olika huvudriktningar. I
fiberriktningen (träets längdriktning) är fuktrörelserna obetydliga, de är störst i tangentiell
riktning (längs årsringarna) och något mindre i radiell riktning (tvärs årsringarna). Relationen
mellan rörelsebenägenheten ges som det ungefärliga förhållandet 1 : 10 : 20 (längs : radiellt :
tangentiellt).
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2.4.5 Fukt och KL-trä
Uppbyggnaden med korslimmade brädor hos KL-trä ger en skiva med små fuktbetingade
rörelser i planets riktning. [11] Hur mycket mindre svällningen eller krympningen blir jämfört
med vanligt massivt trä bestäms av antal brädskikt och skiktens tjocklek. [19]
KL-träskivor får ungefär samma fuktbetingade rörelser som plywoodskivor, som även de består
av korsvis limmade lager av trä, fast tunnare. Något beroende av hur stor andel av fibrerna som
är orienterade i vardera riktningen, kommer fuktrörelserna i KL-träskivans plan oavsett riktning
endast att uppgå till runt 0,2 % vid en ändring av fuktkvoten på 10 %, vilket kan vara obetydligt
mer än för trä parallellt med fiberriktningen [11], se tabell 2.1 eller visuellt i figur 2.16.
Tabell 2.1 Fuktbetingad dimensionsändring hos furu och gran
Fuktrörelseriktning

Dimensionsändring vid 10 %
ändring av fuktkvoten

I tangentiell riktning

2,8 %

I radiell riktning

1,4 %

Parallellt fibrerna
KL-träskiva i planets riktning

0,1–0,2 %
0,16–0,23 %

Figur 2.16 Krympningen hos en träkub av barrträ med sidan 100 mm vid en fuktkvotsändring på 10 %,
t.v. för ett homogent trästycke [17] och t.h. för en kub av KL-trä [19]

Med hänsyn till träets fuktbetingade rörelser, som fortsatt kan vara relativt stora i radiell
riktning, är det viktigt att KL-träskivorna vid inbyggnad har en fuktkvot som så nära som
möjligt stämmer överens med miljön i den färdiga byggnaden. [11]
Produkter av KL-trä tillverkas oftast med en målfuktkvot på 12 %. [19] Fuktkvoten i de
ingående brädorna kan dock variera mellan 8-15 % när de limmas samman beroende på vilket
lim som används och vad produkten ska användas till. Mellan intilliggande brädor får
fuktkvoten inte skilja mer än ca 5 %. Limfogens hållfasthet blir bäst då fuktkvoten ligger nära
jämviktsvärdet i den färdiga konstruktionen och därmed minimeras spänningarna och eventuell
sprickbildning i träet. Sprickbildning i trä kan aldrig helt undvikas men har som regel ingen
skadlig inverkan på konstruktionens funktion. [11]
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2.4.6 Dimensionering mot kondens
Ytterväggens klimatskärm utsätts för stora klimatvariationer vilket gör att fukttillståndet
kommer att variera och med ökande isoleringstjocklekar ökar även risken för kondens inne i
konstruktionerna. En konstruktion kan anses uppfylla kraven om kondens inte inträffar, eller
om kondenserad vattenmängd kan föras bort över tid. Alternativt att mängden kondenserad fukt
är så liten i förhållande till materialets förmåga att lagra kondenserad fukt tills fukten kan
avdunsta, att inga skador kan väntas uppstå. En massiv trästomme har stor förmåga att lagra
fukt. Därmed kan en mindre mängd fri fukt förväntas röra sig i konstruktionen utanför själva
trästommen än motsvarande hos ett regelvirkessystem. [11]
För att undvika eller minimera diffusion genom en vägg- eller takkonstruktion används
vanligtvis, t.ex. i småhus med regelvirkestommar, någon form av ångspärr eller ångbroms.
Plastfolie som ångspärr är i princip helt diffusionstät medan ångbroms är något mer
diffusionsöppen. KL-träskivor utförda med minst fem brädskikt och skivtjocklekar större än 70
mm kan i många fall fungera som ångbroms och innebära att ytterligare materialskikt inte
behövs för att förhindra diffusion genom konstruktionen. Det är dock beroende av hur KLträskivorna tillverkas och ställer även krav på att anslutningar mellan t.ex. bjälklag och vägg
kan utföras på sådant sätt att erforderlig lufttäthet uppnås. Luftrörelser i springor och andra
otätheter ger koncentrationer av fukt och plastfolie eller likvärdigt material spelar där en viktig
roll för att säkerställa väggens lufttäthet. [11]

2.5 Värmelagring
Ett materials förmåga att lagra värme beror på dess tyngd och dess specifika värmelagringsförmåga. Trä har trots den låga densiteten hög värmelagringsförmåga tack vare en i förhållande
till andra material hög specifik värmekapacitet, vilket anger den mängd värme som åtgår för att
höja temperaturen en grad i ett kilo av materialet, enhet J/kg℃.
Värmekonduktivitet, λ, även kallad värmeledningsförmåga, är en materialegenskap som anger
hur lätt värme transporteras i ett material, dvs materialets värmeisolerande förmåga, se
illustration i figur 2.17. Trä har låg värmeledningsförmåga, endast tre gånger större än för ett
traditionellt isoleringsmaterial. [11]

Värmekonduktiviteten eller lambdavärdet
(λ) är värmemängden som per timme
passerar genom ett 1 m tjockt material med
en yta av 1 m2 när 1 °C temperaturskillnad
existerar mellan dess motsatta ytor, enhet
W/m·°C. [20]

Figur 2.17 Illustration av värmekonduktivitet. [20]
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Värmegenomgångskoefficienten, även kallat U-värde, talar om hur bra en hel byggnadsdel
isolerar. Anger hur mycket värme som strömmar genom 1 m2 vägg vid en temperaturskillnad
på 1° C mellan den varma och kalla sidan, enhet W/m²·°C. [11]
En fördel som den massiva träytterväggen har, till följd av hög värmekapacitet och låg
värmekonduktivitet, är den så kallade fasförskjutning, , som beskriver den tidsförskjutning i
timmar inom vilken den högsta dagstemperaturen vandrar från utsidan till insidan genom en
byggnadsdel. I en massiv trävägg tar det lång tid innan värmetopparna på väggens utsida når
insidan, ända upp till 10–12 timmar. [11]
Temperaturskillnaden mellan max och min temperatur på en ytterväggs yta, kallas för
temperaturamplituden, Δt. För att beskriva temperaturförändringar i en yttervägg kan man
tillsammans med fasförskjutningen titta på amplituddämpningen, , vilket är förhållandet
mellan temperaturamplitudernas förändring i väggen från utsidan till insidan, se figur 2.18. [11]
Amplituddämpningen beräknas enligt:
θ=Δta/Δtoi där:
Δta är temperaturamplitud utvändig yta, se gul kurva i figur 2.18
Δtoi är temperaturamplitud invändig yta, se svart kurva i figur 2.18

Figur 2.18 Graf över fasförskjutning och amplitudförändring hos en väggkonstruktion.

Värden som ofta eftersträvas är en amplituddämpning som är större än 3,3 för ytterväggar och
större än 5,0 för yttertak. Samtidigt bör fasförskjutningen vara större än 10 timmar för att uppnå
ett behagligt inomhusklimat.
Beroende på hur konstruktionen byggs upp och vilka ingående material som väljs, går det att
påverka fasförskjutningen och amplituddämpningen, se tabell 2.2.
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Tabell 2.2 Temperaturens fasförskjutning beroende av väggens uppbyggnad.
Väggtyp
(mm)

U-värde
(W/m2 °C)

Fasförskjutning,
η (h)

Amplituddämpning, θ

120 KL-trä

0,88

7,8

3,8

95 mineralull
120 KL-trä

0,32

10,7

23,8

95 mineralull
120 KL-trä
50 mineralull
15 gipsskiva

0,22

16,3

60,8

2.5.1 Värmelagring i KL-trästommar
Värmelagring i byggnadsstommar och nyttan av värmelagring bestäms av ett antal faktorer;
materialets egenskaper, byggmetod, täthet, fasförskjutning med mera. Optimalt är att lagra
överskottsvärmen man annars hade vädrat bort i själva stommen, vilket låter sig göras i en KLträstomme. Det ställs även höga krav på övriga delar av klimatskärmen, som måste vara tät och
välisolerad för att förhindra att värmen försvinner ut.
I ett rum som omges av väggar, golv och tak som har hög förmåga att lagra värme, som hos en
KL-trästomme, kommer temperaturen att jämnas ut under dygnets timmar. Samtidigt som
byggnadsdelen kyls ner, kommer luften att värmas och omvänt när byggnadsdelen värms
kommer luften att kylas ner. Förutsättningen för att man ska kunna dra nytta av denna
utjämnande effekt är att man accepterar att temperaturen inomhus får variera några grader upp
och ner. Vid en strikt styrd temperaturreglering kommer i stället uppvärmning att starta så snart
temperaturen faller och eventuell kylning att sätta igång när temperaturen stiger, med större
energiförbrukning som följd. Men tack vare KL-träets låga värmeledningsförmåga känns inte
träytorna kalla och genom att köldbryggorna är få i KL-träkonstruktioner så kan temperaturen
inomhus sänkas med uppemot ett par grader med bibehållen behaglighet. Rummet går också
snabbt att värma upp efter en nedkylning. Likadant behöver ventilationen anpassas för att
utnyttja värmelagringen optimalt. [11]

2.6 Energiåtgång
En tredjedel av Sveriges energianvändning går till bostäder och lokaler, varav närmare 60 %
går till uppvärmning. Potentialen för att spara energi genom att förbättra byggnadernas
energiprestanda är således stor. [21]
Hus med KL-trästommar kan rätt utformat erhålla en låg energiförbrukning. Flera mätningar
och datasimuleringar har utförts för att fastställa hur det förhåller sig med energieffektiviteten
i hus med KL-trästomme eller likartade stommar. Resultaten tyder på att energiförbrukningen
för uppvärmning är låg. [11] Enligt en energianalys för Strandparken i Sundbyberg, två
åttavåningshus med stomme av KL-trä samt träfasad färdigställda år 2013, erhölls en betydligt
lägre energiförbrukning än förväntat, det blev bara 50 kWh/m2,år istället för beräknade 75
kWh/m2,år. ”En orsak till den låga förbrukningen kan vara träets inneboende egenskaper att
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hålla energi över dagen”, säger Kristine Nore från Treteknisk och projektet Wood2New. [2] Se
vidare i avsnitt 2.10.1.
Det är dock inte bara brukarskedet för en byggnad som är viktig att se på gällande energiåtgång
och klimatpåverkan. IVL, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, visade i en rapport från
2016 finansierad av Sveriges Byggindustrier att byggprocessen kan svara för så mycket som
80 % av en byggnads klimatpåverkan under en 50-årig livscykel. [22]

2.7 Brand
1994 när förbudet i byggstadgarna mot att använda brännbara material ersattes med
funktionsbaserade regler blev det åter igen möjligt att bygga höga hus i trä. Innan dess var det
i Sverige förbjudet med trästommar i hus med mer än två våningar.
Brandsäkerhet är ett viktigt kriterium vid val av byggmaterial. Den viktigaste förutsättningen
för ökad användning av trä i byggnader är fullvärdig brandsäkerhet. Rätt använt är trä minst
lika brandsäkert som andra byggmaterial. Genom att dimensionera träkonstruktioner och
träprodukter för att hindra antändning och begränsa konsekvenserna av en eventuell brand
uppnår man hög brandsäkerhet i träbyggnader. [23]
2.7.1 Brandförlopp i trä
Om en synlig träyta blir utsatt för brandpåverkan kommer den att antändas. Förbränningen
fortskrider sedan inåt med i stort sett konstant hastighet. Inträngningen sker dock långsamt på
grund av att det kolskikt som bildas är värmeisolerande och motverkar värmeflödet från det
antända rummet till pyrolyszonen där de brännbara gaserna bildas, se zonerna i figur 2.19. [11]
Innanför den förkolnade ytan finns normalt trä med sina ursprungliga egenskaper och en i
huvudsak opåverkad temperatur. Trästommar kan därför upprätthålla sin bärförmåga och
stabilitet vid brand under mycket lång tid. [23]

Figur 2.19 Zoner i träskiktet under ett brandförlopp [23]
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Vid breda sprickor och yttre hörn är inbränningen större. Träets gynnsamma egenskaper vid en
brand beror främst på att det ”skyddar sig självt”, genom kolskiktet, men ibland behövs ett extra
brandskydd i form av beklädnadsskivor av t.ex. gips. Metalliska fästdon som spikar, träskruvar,
dymlingar m.fl. kan bidra till ökat värmeflöde in i träet och medföra en ökad inbränning.
Forskning inom detta område pågår. [11]
2.7.2 Byggnaders brandklassning
Byggnaders brandskydd ska projekteras och utformas genom att byggherren uppfyller
föreskrifterna i Boverkets byggregler, BBR, eller gör en kvalitativ bedömning/riskanalys,
vilken ska verifieras. Bärande konstruktioner ska dimensioneras så att säkerheten mot brott är
betryggande även vid brandpåverkan. Detta visas genom att beräkna bärförmågan under
realistiska förutsättningar. [11]
Vilka krav som ställs på hela byggnader bestäms av byggnadsklass Br 0 – Br 3 och definieras
i BBR utifrån skyddsbehov, där klass Br 0 har mycket högt skyddsbehov och Br 3 har lågt
skyddsbehov. Faktorer som antalet våningar, byggnadens storlek och vad den ska användas till,
exempelvis bostäder, påverkar byggnadsklassen, se figur 2.20. Flerbostadshus över 4 våningar
hamnar normalt sett i byggnadsklass Br 0. Indelningen beror framförallt på utrymningsmöjligheterna och hur stor risken är för allvarliga personskador om en brand skulle uppstå. [11]

Figur 2.20 Brandteknisk byggnadsklass beror främst på antalet våningsplan [23]

Det finns även en indelning av utrymmen i byggnader i verksamhetsklasser Vk 1 – Vk 6 sedan
år 2012. Indelningen beror på verksamhetens karaktär och vilka utrymningsmöjligheter
personerna som vistas i byggnaden har, hur väl de känner till byggnaden, om de kan utrymma
på egen hand och om personerna kan förväntas vara vakna. Samma byggnad kan delas in i flera
verksamhetsklasser. [23]
Dessutom delas materialen och konstruktionerna inuti en byggnad upp i två brandklasser;



Brandklasser för hela byggnadsdelar
Brandklasser för byggprodukter som används som ytmaterial på väggar, tak och golv
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Byggnadsdelar måste ha ett visst brandmotstånd, vilket innebär att konstruktionselement, t ex
väggelement, måste kunna stå emot en fullt utvecklad brand och uppfylla vissa funktionskrav;
bärförmåga (R), integritet/täthet (E) och isolering mot värme (I), se figur 2.21. Beteckningarna
kan kombineras och åtföljs av ett tidskrav t.ex. REI 60, vilket är ett vanligt krav för en bärande
avskiljande vägg. Det betyder att den behöver motstå en standardbrand under 60 minuter med
avseende på alla tre kraven, d.v.s. utan att förlora sin bärande, avskiljande eller isolerande
funktion. Träkonstruktioner kan uppnå höga brandmotstånd, t.ex. REI 60, REI 90 eller högre.
[23]

Figur 2.21 Funktionskrav för brandmotstånd hos konstruktionselement [23]

Byggprodukter som ytmaterial indelas i två system, ett för ytskikt på väggar och innertak och
ett för golvbeläggningar. Båda delsystemen har klasserna A till F och går från obrännbara till
fullt brännbara material. Exempel på material som ingår i respektive ytskiktsklass för väggar
och innertak visas i tabell 2.3. [23] Ytskikten i en byggnadskonstruktion är de som först blir
exponerade i en brands tidiga skede och ytskiktsklassen betecknar förmågan att hindra eller
fördröja övertändning och rökutveckling. [11]

Tabell 2.3 Europeiska ytskiktsklasser för väggar och innertak
Klass

Exempel på produkter

A1

Sten, glas, stål

A2

Gipsskivor (tunt papper), mineralull

B

Gipsskivor (tjockt papper), brandskyddat trä

C

Tapet på gipsskiva, brandskyddat trä

D

Trä, KL-trä och träbaserade skivor

E

Vissa syntetmaterial

F

Ingen brandklass bestämd
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Klasserna A1 och A2 är obrännbara material och därmed är klass B den högsta klass som kan
uppnås för brännbara produkter. Takytor i brandsäkra byggnader såsom flervåningshus
(byggnadsklass Br 0 eller Br 1) bör ha ytskikt i lägst klass B och väggytor i lägst klass C.
Obehandlat trä motsvarar klass D och kan användas främst i byggnadsklass Br 3, till exempel i
enbostadshus. Om trä ska användas i övriga högre byggnadsklasser krävs att de
brandskyddsbehandlas. För golvbeläggningar finns liknande europeiska brandklasser kallade
Afl – Ffl. Massiva trägolv av gran kan uppnå klass Cfl och av furu klass Dfl.[11]
Sprinkling kan underlätta att använda synligt trä i byggnader, både invändigt och utvändigt. Om
byggnaden sprinklas kan ytskikt i klass D, d.v.s. obehandlat trä, användas på väggar och tak
även i högre och större byggnader. Sprinklade byggnader är mycket brandsäkra oberoende av
byggnadsmaterial och ett mycket säkert boende erbjuds, eftersom sprinklers ger tid för
utrymning, vilket räddar liv. [11]
2.7.3 Brandkrav träfasader
Obehandlat trä kan inte användas till fasader på flervåningshus enligt nuvarande svenska
byggregler utan ytterligare åtgärder. Ett sätt är att sprinkla hela byggnaden och ett annat sätt är
att använda brandskyddat trä, där träets brandegenskaper påverkas på kemisk väg med s.k.
brandskydds- eller flamskyddsmedel. Brandskyddsmedel kan tillsättas genom impregnering i
träet eller som ett skyddande ytskikt. Impregnering ger normalt ett mer varaktigt skydd.
Brandskyddsmedel har betydelse främst för det tidiga brandförloppet genom att tiden till
antändning, flamspridning samt värmeutveckling minskar och tiden till övertändning kan
därmed förlängas. Även brandskyddat trä förkolas och kan inte göras helt obrännbart. [24]
I Sverige används provningsmetod SP-Fire 105 för godkännande av fasadbeklädnad i
flervåningshus som ett godkänt alternativ till obrännbar fasad enligt ytskiktsklass A2.
Godkännandet skall alltid inkludera godkända egenskaper för exteriör användning, så kallad
beständighet. Utan beständiga egenskaper försvinner de brandtekniska egenskaperna på mycket
kort tid. [25]
Alltså, träfasader i hus med mer än två våningar kan användas i följande fall:




Sprinkler installeras och nedersta våningen har obrännbar fasad
Brandskyddad träpanel på hela huset som uppfyller krav enligt SP Fire 105
Trä på enbart delar av fasaden, omkring 20 %, se bild 2.22

Figur 2.22 Exempel på tillåten delvis träfasad på flervåningshus [26]
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Brandkraven i de nordiska länderna är generellt likartade, men skiljer sig åt bl.a. vad gäller
tillämpningen av trä exteriört och interiört i flervåningshus. I Norge finns ingen begränsning
för användandet av träfasader så länge det är åtkomligt för släckningsarbeten. Danmark tillåter
träfasader i begränsad omfattning och Finland tillåter träfasader för 3-4 våningar om det är
brandskyddat och sprinklat. Samtliga länder tillåter även trä invändigt där Sverige är mest
restriktiva och tillåter endast för mindre ytor samt att det då måste vara brandskyddat. [24]
Generellt kan brandrisken för fasader i trä och andra brännbara material i flervåningshus
minskas genom att [26]:


Begränsa användningen av brännbara material som fasadens ytskikt och isolering.



Ändra positionen på det brännbara materialet på fasadens ytskikt.




Montera brandklassade fönster (låsta, endast öppningsbara med nyckel) eller mycket
små fönster, automatiska fönsterluckor samt flamskärm ovanför fönstren.
Ventilationsöppningar; placera ej ovanför fönster eller vid takfot utan t.ex. på taket,
montera brandstopp i luftspalten bakom fasaden för att förhindra dold brandspridning.

2.7.4 Brandcellsindelning
För att minska spridningen av brand i en byggnad ska det finnas brandceller – avgränsade delar
av byggnaden inom vilken en brand under en föreskriven minsta tid kan utvecklas utan att
sprida sig till andra delar av byggnaden. En lägenhet är exempel på en egen brandcell. Även
vindsutrymmen bör sektioneras över brandcellsgränser i underliggande plan för att begränsa
risk för brandspridning över en hel byggnads vindsplan, se figur 2.23. [23]

Figur 2.23 Exempel på brandcellsindelning, med och utan vindssektionering. [23]

2.7.5 Utförande av detaljlösningar
Träkonstruktioner har ett förutsägbart brandtekniskt beteende, men konstruktionsdetaljer måste
utformas noggrant för att kunna säkerställa byggnadens totala brandsäkerhet. Det som direkt
berör byggande med KL-trä är oftast spalter i väggar, takfot och genomföringar av
installationer. Här behövs brandstopp i form av brandskyddstejp för skarvar och
brandfogmassor för tätning av öppningar runt genomföringar av t.ex. kabelrör. Det finns även
särskilt framtagna detaljer för genomföringar, t.ex. brandskyddsmanschetter för rör genom
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brandcellsskiljande element som väggar och golv. Brandskyddsskivor används vid större
genomföringar såsom vid ventilation eller VA-installationer. [27]
2.7.6 Brandmotstånd hos KL-trä
Metoder för att beräkna brandmotstånd hos KL-trä finns inte med i nuvarande version av SSEN 1995-1-2, som är den brandtekniska dimensioneringsdelen, men kommer att ingå i nästa
version. I den europeiska handboken Fire Safety in Timber Buildings finns dock en effektiv
tvärsnittsmetod angiven för att beräkna brandmotstånd hos konstruktioner av KL-trä.
Dimensioneringsmetoden följer de allmänna principerna för ett reducerat tvärsnitt, det vill säga
det ursprungliga tvärsnittet reduceras med ett effektivt förkolningsdjup. För KL-träskivor antas
fogarna mellan två skikt kunna överföra tvärkrafter vid brandpåverkan. [11]
Hur snabbt KL-trä förkolnas beror även vilket lim som används. Med lim utan delaminering,
t.ex. melamin-urea-formaldehyd-lim, i dagligt tal kallat melaminlim eller MUF-lim, sker
förkolningen med samma hastighet som för konstruktionsvirke. Med lim med delaminering,
t.ex. vissa polyuretanlim, i dagligt tal kallat PUR-lim, blir förkolningshastigheten för de första
25 mm av varje skikt i KL-träskivan fördubblad. [11]
Brandlastfallet kan i många situationer vara dimensionerande för väggen och göra att KLträskivans tjocklek sällan blir mindre än 70 mm. Om brandkraven uppfylls finns möjlighet att
lämna KL-träskivan synlig invändigt. Till skillnad från ytterväggen ska den bärande
innerväggen ofta klara brandpåverkan samtidigt från båda sidor när väggen är placerad inom
en och samma brandcell. [11]

2.8 Ljud
Ljudets styrka, ljudtrycksnivån, anges med en logaritmisk skala i decibel. Ljudtrycksnivån är
deﬁnierad så att 0 dB motsvarar svagast hörbara ljud. Vidare är en ändring med 1 dB ungefär
den minsta ändring som kan uppfattas med hörseln, medan en ändring med 8–10 dB brukar
sägas motsvara en fördubbling av det subjektiva hörselintrycket. [11]
Planering och projektering av akustik för byggnader omfattar ofta fem ljudområden;
stegljudsisolering, luftljudsisolering, rumsakustik, ljud från trafik och andra yttre källor samt
ljud från installationer. Oftast fokuseras det mest på stegljud och luftljud. [11]
Ljud- och vibrationsfrågor för flervåningshus i trä är något mer komplicerade att hantera än
exempelvis hus med betongstomme. Orsaken till detta är trästommens lägre vikt. Det saknas än
så länge verifierade ljudberäkningsmetoder, men man har i konkreta objekt visat att
träbyggandet uppfyller de normkrav som ställs på väggar och bjälklag. [28]
2.8.1 Ljudklasser
Boverkets Byggregler anger att byggnader och installationer ska utformas så att både ljud från
byggnadens installationer och ljud utifrån dämpas. Hänvisning sker till SS 25267 för bostäder,
där värden för högsta tillåtna stegljudsnivå och lägsta tillåtna luftljudsisolering anges i olika
klasser. Klass A har det högsta kravet följt av klass B, C och D. Klass C är den miniminivå som
uppfyller Boverkets föreskrifter och ger ”tillfredställande ljudförhållanden för en majoritet av
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de boende”. Klass B kan väljas om bättre ljudförhållanden önskas och klass A för mycket goda
ljudförhållanden. Klass D är en låg ljudstandard som kan godkännas för äldre byggnader. [28]
2.8.2 Luftljudsisolering
Luftljud är luftburet ljud, till exempel tal. Luftljudsisolering anger en byggnads förmåga att
isolera ett utrymme mot luftburet ljud, från ett annat utrymme eller utifrån. Det uttrycks som
ljudnivåskillnaden, DnT, där ett så högt värde som möjligt eftersträvas, se lägsta nivåer i tabell
2.4. [11]
Tabell 2.4 Lägsta luftljudnivåskillnad, DnT,w,50, för bostäder, klassindelat enligt BBR.
Typ av utrymme

Ljudklass (dB)
A

B

C

D

Från utrymme utanför bostaden till
utrymme i bostaden.

60

56

52

48

Från trapphus och korridor till bostad.

52

48

52

40

Från närings- och serviceverksamhet och
gemensamma garage till bostad.

60

60

56

52

Från loftgång, trapphus eller korridor
med dörr eller fönster till utrymme för
sömn, vila eller daglig samvaro.

52

48

44

-

2.8.3 Stegljudsisolering
Stegljud är strukturbundet ljud som uppkommer från vibrationer såsom gångtrafik. Stegljud
passerar dels direkt genom den avskiljande konstruktionen, s.k. direkttransmission eller via en
annan del av konstruktionen, s.k. flanktransmission. Stegljudsisolering anger en byggnads
förmåga att isolera ett utrymme mot stomburet ljud, från ett annat utrymme eller utifrån. Det
uttrycks som stegljudsnivån, LnT, där ett så lågt värde som möjligt eftersträvas, se högsta nivåer
i tabell 2.5. Stegljudsnivån mäts genom att en maskin mäter hur mycket ljud som hörs i ett rum
då en standardiserad hammarapparat slår på golvet i ett annat rum. [11]
Tabell 2.5 Högsta stegljudsnivå, LnT,w,50, för bostäder, klassindelat enligt BBR.
Typ av utrymme

Ljudklass (dB)
A

B

C

D

Från utrymme utanför bostaden till
utrymme i bostaden.

48

52

56

60

Från trapphus och korridor till bostad.

48

52

62

62

Från närings- och serviceverksamhet och
gemensamma garage till bostad.

44

48

52

56

Från loftgång, trapphus eller korridor
med dörr eller fönster till utrymme för
sömn, vila eller daglig samvaro.

58

62

62

66
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2.8.4 Tillämpning av ljudisoleringsklasserna
Lägsta godkända värden med avseende på luft- och stegljud kan ibland vara för lågt ställda. Ett
för högt ställt krav kan dock i många sammanhang medföra orealistiska kostnader. [11]
Vanligast förekommande idag är att flerbostadshusens lägenhetsskiljande delar utformas för att
klara ljudisolering motsvarande klass B, vilket samtliga etablerade träbyggsystem klarar. [28]
Rikard Öqvist, doktor i teknisk akustik i Umeå, menar på att det uppmätta decibelvärdet inte
representerar ljudupplevelsen på ett bra sätt. I sin forskning har han visat att människor upplever
att stegljudsisoleringen är sämre i trähus än i betonghus, trots att exakt samma decibel uppmätts.
Därför har han utvecklat en ny utvärderingsmetod för ljudisolering i bostäder så att uppmätt
och upplevd ljudisolering stämmer bättre överens. Genom att använda metoden kommer det
vara möjligt att utveckla nya tekniska lösningar för ljudisolering i framtidens trähus. Ett
alternativ för förbättrad stegljudsisolering i trähus kan vara att använda hybrider med inslag av
betong. [29]
2.8.5 Ljudegenskaper KL-trä
Ljud och ljudisolering bör beaktas i ett tidigt skede av byggprocessen. Detta gäller vid
projektering, men även utförandet i tillverkningsskedet eller på byggarbetsplatsen är viktigt för
att uppnå god ljudmiljö. Utvecklingen av metoder, lösningar och framförallt mätningar i färdiga
byggnader av KL-trä visar att en god ljudmiljö kan uppnås. [30]
Ljudet som alstras av fotsteg sprids via bjälklagets övre del och överförs till bärande väggar i
form av vibrationer och strålar ut som oönskat ljud i angränsande rum, den så kallade
flanktransmissionen. För KL-träkonstruktioner är det i likhet med övriga lätta konstruktioner
att ljud vid låga frekvenser, såsom t.ex. stegljud genererar, är svåra att isolera bort. Det är därför
viktigt att säkerställa ett väl fungerande bjälklag. För att uppnå god ljudmiljö krävs det i de
flesta fall att flanktransmissionen minimeras. Det kan göras i princip enligt två metoder,
avvibrering med hjälp av flanktransmissionsspärr i form av elastisk list eller stålrullager
alternativt med fristående inre beklädnader av bärande delar. En kombination av dessa
metoder förekommer även. Då bärande innerväggar förekommer måste även direkt
ljudtransmission mellan lägenheterna beaktas. Normalt brukar dock en konstruktion med god
stegljudsisolering medföra att kraven uppfylls även för luftljud. [30]
Ett bjälklag ska samtidigt uppfylla ett antal krav förutom att vara ljudisolerande, såsom krav på
bärighet, brandmotstånd med mera. För att uppnå detta krävs oftast dubbelkonstruktioner för
att åstadkomma hög ljudisolering. Det är fördelaktigt om bjälklag är uppbyggda i två delar som
är akustiskt helt frikopplade från varandra och bärande väggar. [30]

2.9 Tidigare forskning kring massivt trä
Här presenteras två forskningsstudier, där den första utreder hur interiört trä kan påverka hälsan
och hur massivt trä genom sin fuktbuffring kan bidra till inomhusklimatet. Den andra studien
avhandlar hur svikt och vibrationer i träbjälklag upplevs och huruvida de uppfyller de boendes
krav.
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2.9.1 Wood2New – påverkan av interiört trä
I det treåriga europeiska forskningsprojektet Wood2New med sex deltagande länder, däribland
Sverige, utfördes omfattande forskning samt studier på hur interiört trä påverkar
inomhusklimatet, upplevelsen och välbefinnandet. Totalt sett uppskattades träets lugnande
egenskaper, goda akustik och bidragande luftkvalitet. Resultatet av de psykosociala aspekterna
var att träytor, helst obehandlade, upplevs som naturliga, behagliga och sköna att känna på.
Massivt trä upplevs som ekologiskt och miljövänligt. Trä framkallar varma känslor, betong
kalla. Samt att trä kan vara stressreducerande, helande och lindra smärta. I en av studierna som
utfördes på ett sjukhus, blev de som var inskrivna i rum med träpanel interiört utskrivna tidigare
än de som inte hade träpanel i sina rum. [31]
Forskare i projektet vid Aalto-universitetet i Finland och Treteknisk i Norge visade på hur trä
genom att suga upp och avge fukt bidrar till ett bättre inomhusklimat. När vi duschar eller kokar
mat på spisen ökar luftfuktigheten, träet suger upp fukten och avger den igen när luften blir
torrare. Denna process studerades med värmekamera och visade att när fukten tas upp av träet
avgår värme som värmer upp rummet. Se illustration i figur 2.24 som visar hur träets
fuktinnehåll ändras under dygnet och vid olika aktiviteter jämfört med luftfuktigheten inomhus
samt träets värmestrålning till följd av denna förändring i luftfuktighet. [2]

Figur 2.24 Luftfuktigheten inomhus i relation till träets fuktinnehåll samt värmeavgivning. [31]

Tomas Nord, universitetslektor vid Linköpings Universitet [32] och ansvarig för ett par
delprojekt i Wood2New, bekräftar att det är den så kallade hygrotermiska massan, d.v.s. det
bundna vattnet i träet som fungerar som en energibuffrare eller värmeväxlare. Men att
fuktupptagnings- samt fuktbuffringsförmågan sjunker hos behandlat, d.v.s. målat eller lackat
trä. Fler studier behöver dock utföras för att konstatera i vilken omfattning detta hänger ihop.
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2.9.2 Svikt och vibrationer i bjälklag
I forskningsavhandlingen “Vibrations in timber floors – Dynamic properties and human
perception” [33] undersöker Kirsi Jarnerö, forskare på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut,
hur boende i moderna flerbostadshus med trästomme upplever vibrationer och om de
konstruktionskriterier som används idag uppfyller de boendes krav. Verkningssättet för massiva
träbjälklag skiljer sig från verkningssättet hos traditionella träbjälklag med träreglar och
skivmaterial. Den låga massan hos träbjälklag gör dem mera känsliga för belastning orsakad av
personer som går, springer eller hoppar på bjälklaget, jämfört med tunga bjälklag som
exempelvis betongbjälklag.
Resultat från avhandlingen visar att de boende störs av vibrationer i en omfattning som inte bör
försummas. Nedböjningskriteriet som används idag, d.v.s. max 1,5 mm orsakad av en punktlast
på 1 kN, är alldeles för generöst och behöver revideras. Ett system för klassificering av
vibrationsprestanda, liknande det som finns för klassificering av ljudisolering, föreslås av
Kirsi.
För att förbättra vibrationsegenskaperna kan man öka massan, styvheten eller de dämpande
egenskaperna. Den mest praktiska lösningen är att öka styvheten. Konstruktionslösningar med
hög styvhet i riktningen tvärs mot den lastbärande riktningen kan vara ett sätt att uppnå goda
vibrationsegenskaper i träbjälklag med lång spännvidd. Antalet resonansfrekvenser som
uppstår på grund av gång minskar jämfört med ett mer traditionellt bjälklag med lägre
tvärstyvhet.
Att använda inbyggda dämpningslösningar i form av elastiska/dämpande mellanlägg placerade
i knutpunkten mellan vägg och bjälklag är också mycket effektivt, men det är svårt att uppskatta
och säkerställa effekten, eftersom hela den sammansatta byggnadskonstruktionen bidrar till den
totala dämpningen. Utförda laboratorietester visade på att dämpningen är en viktig parameter
för upplevelsen av vibrationer och mätningar i fält visade på att dämpningen i bjälklaget ökar
kraftigt när bjälklaget byggs in i en byggnadskonstruktion. Dämpningen i bjälklag är en
parameter som bör ingå vid dimensionering i bruksgränstillstånd av träbjälklag för att förutsäga
vibrationsnivåer orsakade av mänsklig aktivitet.
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3 EMPIRISKA UNDERSÖKNINGAR
I det här kapitlet presenteras Valla Berså med bakgrundsfakta, specifikationer över hur det är
byggt och vilka miljökriterier huset uppfyller. Sedan följer de intervjuer som utfördes med
underentreprenörer, leverantörer samt konsulter och till sist redovisas de frågor som ingick i
enkätundersökningen till de boende i Valla Berså.

3.1 Valla Berså fakta
Fastighetsägare till Valla Berså är Lindsténs Fastigheter AB, ett familjeföretag grundat i
Linköping 1943. Deras vision med Valla Berså var att ”I god byggmästartradition och med
stort ansvar skapa ett personligt och hållbart boende med stark karaktär för människor som
känner engagemang kring frågor gällande energi, miljö och hållbarhet”. Samt även att visa att
det går att bygga hållbara flerbostadshus i trä med en spännande arkitektur.
Valla Berså började som en markanvisningstävling, vilken utlystes av Linköping kommun som
ville ha ett flerbostadshus med fokus på mindre lägenheter i utkanten av stadsdelen Valla.
Arkitektbyrån Winell & Jern ritade upp ett förslag, se figur 3.1, på en rund byggnad som sluter
sig inåt med en öppning mot parken, likt en berså, därav namnet. Anledningen till detta var att
huset skulle bli granne med en kyrkogård samtidigt som det ligger utmed en trafikerad väg,
Malmslättsvägen, som löper rätt igenom Linköpings stad. Innergården har utformats som en
lugn oas, vindskyddad, bullerskyddad och med solinsläpp från söder. Lägenheterna nås från
loftgångar, via två trapphus med hiss, där gemensamma balkonger mot gården skapar en social
yta. [34]

Figur 3.1 Valla Berså, förslagsritning [34]
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Flerbostadshuset rymmer 69 lägenheter om 1–3 RoK i 4,5 plan, där butikslokal och restaurang
utgör halva gatuplanen, samt ett källarplan med bil- och cykelparkering. Valla Berså präglas av
ett genomgående hållbarhetstänk och vänder sig till hyresgäster som tänker lite extra på miljön.
De boende erbjuds bilpool, elcykelpool, cykelrum och källsortering, både i lägenheten och i ett
miljörum i markplan.
Lindsténs Fastigheter har 46 av lägenheterna, lokaliserade på plan 2 tr, 3 tr och 4 tr. För
planlösning se plan 2 tr, bilaga 3. Resterande 23 lägenheter, på bottenvåningen och 1 trappa
upp, har de på uthyrningssavtal med Sky Hotel Apartments. Värme och varmvatten ingår i
hyran för Lindsténs Fastigheters lägenheter. Hyresgästerna står för eget elabonnemang.

Figur 3.2 Valla Berså, från parken sett [34]

3.1.1 Konstruktion & utförande
∗ Stomme: Källare, Garage och butiker/restaurang i betong. Massivträ ovanför garage och
butiker/restaurang. Trapphus och hisschakt i massivträ.

∗ Fasader mot gatumiljö: Massivträvägg med 2 x 150 mm Rockwool isolering, system Red Air
Flex ventilerad fasadlösning, stående Cederträpanel, ytbehandlad med ljusgrå olja,
bottenvåningen brandskyddsbehandlad. För uppbyggnad yttervägg inkl. bjälklag, se elevation
i bilaga 2.
∗ Fasader mot innergård: Obrännbart skivmaterial i ljus färgton.

∗ Fasader bottenvåning mot gator och park: Natursten eller klinker.

∗ Lägenhetsskiljande väggar: Regelväggar från Martinssons med obrännbar isolering.
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∗ Yttertak: Papptak

∗ Vind: Isolerad och sektionerad

∗ Fönster: Trä/aluminium med solskyddsglas. Olika sorters energiglas beroende på väderstreck.
∗ Loftgångar: Massivträ/Limträ, ovansida i betong, tät och brandskyddad undersida.
Loftgångsräcken i färgat genomsiktligt glas i tre gröna nyanser.

∗ Entréer & trapphus: Invändiga väggar i brandskyddsbehandlad träpanel, golv av ljusgrå
kalksten, trappor av stålstomme, betongsteg och handledare i ek.
∗ Hisschakt i massivträ.

∗ Invändigt i lägenheterna: Målade gipsväggar & gipstak, fönstersmygar i ljust laserat trä,
fönsterbänkar i svensk ljusgrå kalksten, askparkett i samtliga utrymmen förutom entré som har
gummimatta och WC/D som har plastmatta.
3.1.2 Energispecifikation
∗ Total energianvändning: < 55 kWh/m2/A-temp/år

∗ Lufttäthet i lägenheter och lokaler: < 0,20 l/s/m2, vid 50 Pa

∗ U-värde ytterväggar i massivträ: < 0,10 W/m2

∗ Solcellsanläggningar på tak och gavelfasader som tillsammans beräknas tillföra ca 60.000
kWh förnybar el per år.
∗ Värmesystem: Fjärrvärme.
∗ Ventilationssystem: FTX.

∗ Geoenergibrunnar: 10 st på ca 230 m borrhålsdjup. Medför förvärmd tilluft på vintern och
svalare tilluft på sommaren.
∗ Datoriserat styr- och reglersystem för temperaturreglering av fjärrvärme och geoenergi.

Enligt projektledaren Markus Lefdén på Komfortautomatik i Linköping [35] är reglersystemet
anpassat för att det är ett hus i massivträ med en viss värmetröghet. Efter slutbesiktningen ska
de ha uppföljning på systemet och eventuellt anpassa värmekurvan, som är den som styr
framledningstemperaturen efter utomhustemperaturen.
3.1.3 Brandkrav
∗ Utrymning från bostäder via loftgångar och trapphus. Räddningstjänstens stegutrustning som
alternativ utrymningsväg.
∗ Boendesprinklers i lägenheter, lokaler samt entréer till trapphus. Dolda indragna
sprinklerhuvuden.
∗ Respektive lägenhet utförd som egen brandcell i klass EI60. Detsamma gäller butiker,
cafeteria, lägenhetsförråd i källare, trapphus, fläktrum, ventilationsschakt m.fl.
∗ Fasadytskikt och isolering i ytterväggar utförda enligt SP FIRE 105.
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∗ Luftspalt i fasadvägg försedda med brandstopp eller branddrevning.

∗ Vertikalt och horisontellt stomstabiliserande bärverk utförda i klass R90. Ickestomstabiliserande bjälklag utförda i klass R90 p.g.a. tjock KL-träplatta (dock hade R60 räckt).

∗ Lägenhetsytterdörrar: Säkerhetsdörr klass EI30 (ej krav i BBR)

∗ Fönster och dörrpartier från loftgångar till trapphus i lägst klass E15.

∗ Spisvakt som stänger av strömmen till inbyggnadshäll och ugn om det blir för varmt vid
spisfläkten/kanalen.
∗ Nätanslutna brandvarnare enligt ”säkert hem” installerade i sov och vardagsrum.
∗ Trapphus och garage brandgasventilerade.

Enligt Alexander Alniemi, Brandprojektering, var detaljerna såsom att hitta lösningar för att
täta genomföringar, schakt och hålrum den största utmaningen med att brandsäkra detta KLträhus, som var hans första KL-träprojekt. För alla genomföringar ut i fasaden monterades
brandstopp i form av lådor runt och luftspalten drevades längst ner. Med KL-trästommen var
det en fördel att inga naturliga hålrum fanns så som det gör i regelverksstommar.
3.1.4 Ljudkrav
∗ Ljudkrav: Klass B utifrån, mellan lägenheter, från installationer och stegljud.

Ljudisoleringsmätningar har utförts i Valla Berså i omgångar där samtliga mätningar uppfyller
lägst klass B, se tabell 3.1 samt 3.2.

Tabell 3.1 Luftljudsisolering uppmätta i Valla Berså
Typ av utrymme

Riktvärde
ljudklass A/B

Uppmätt
(dB)

Uppfyller

Mellan två lägenheter rakt under/över
varandra.

60/56

60

Ljudklass A

Mellan två lägenheter snett under/över
varandra.

60/56

58/58/60

Ljudklass B

Mellan två intilliggande lägenheter.

60/56

60

Ljudklass A

Riktvärde
ljudklass B

Uppmätt
(dB)

Uppfyller

52

46

Ljudklass A

Tabell 3.2 Stegljudsisolering uppmätt i Valla Berså
Typ av utrymme
Mellan två lägenheter rakt under/över
varandra.
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3.1.5 Miljökriterier
Valla Berså följer följande tre miljöklassificeringssystem:


Projekterat för att vara ett Nära Noll Energihus, s.k. NNE-hus, med en energiförbrukning på max 55 kWh/m2, år
NNE-hus: Kommer vara krav från år 2021 från Boverket att bygga enligt vissa satta
energiförbrukningsnivåer. [36] Någon officiell nivå är ej ännu satt men ett riktvärde är
att halvera energianvändningen jämfört med dagens krav i BBR vad avser eluppvärmda
byggnader. Kraven i BBR skalas i sju energiklasser, A-G, och är beroende av typ av
byggnad, om den är elvärmd eller inte, och var i Sverige den är belägen.

Energiklass A står för den lägsta energianvändningen där energiprestandan är mindre
eller lika med 50 % av dagens krav på en nyuppförd byggnad. Energiklass C motsvarar
det krav som skulle gälla för byggnaden om den uppfördes i dag. Klass D-G gäller för
tidigare uppförda byggnader. [37] Det torde därmed vara klass A som NNE-hus kommer
att anpassa sig till.
Enligt en undersökning utförd av Boverket förväntar sig byggaktörerna av
flerbostadshus en kostnadsökning motsvarande 3-7 % för NNE-hus anpassningar. [36]


Följer kriterier för att kunna klassificeras som Miljöbyggnad Silver
Miljöbyggnad Silver: Miljöbyggnad är ett svenskt system för
miljöcertifiering av byggnader, där miljöarbetet och byggnadens
miljöprestanda granskas av tredje part. 16 olika värden mäts, bl.a.
energiåtgång, luftkvalitén, dagsljusinsläpp och fuktsäkerhet. Det finns
nivå brons, silver och guld. På nivå silver krävs det mer av byggnaden än att bara följa
lagkrav – bl.a. måste solskyddet, ljudmiljön och ventilationen vara mycket bättre. [38]



Materialval enligt SundaHus, klass A, B och C+
SundaHus hjälper fastighetsägare att göra medvetna materialval vid
byggnation. Visionen är att skapa ett samhälle utan hälso- och
miljöfarliga ämnen. I SundaHus miljödatabas kan man söka på
tusentals produkter, bedömda efter olika egenskaper och indelade i fem
klasser; A, B, C+, C- och D, efter hälso- och miljöpåverkan. [39]
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3.1.6 Ingående specifika material


Isolering i ytterväggar med Rockwool stenullsisolering RedAir Flex, 2x150 mm.
Rockwool RedAir Flex [40]: Ett innovativt fasadsystem med få komponenter.
o Självbärande: Systemet använder sig av friktionen mellan isolering och läkt,
vilket innebär att det kan bära upp fasadbeklädnadens vikt genom stenullens
skjuvhållfasthet tillsammans med specialskruvarnas infästning i väggen. Detta
medför att traditionellt regelverk av trä eller metall kan undvikas.
o Brandsäkerhet: Stenullsisoleringen tillhör den bästa brandklassen, A1
obrännbart material, och tål temperaturer på upp till 1000 °C utan att smälta.
Brand- och mögelimpregnerad läkt, brandklass B1. Hela systemet är provat och
godkänt enligt SP Fire 105.
o Boendekomfort: Konstruktionen ger minimalt med köldbryggor, bidrar till en
konstant och behaglig rumstemperatur samt att obehagligt drag undviks.
o Vind- och vattenavvisande: Vindspärr behövs inte då skivorna är vindavvisande.
Presenningar att täcka konstruktionen med behövs inte heller då skivorna även
är vattenavvisande i den mån att endast de yttersta millimetrarna blir våta vid
regnväder, vilket snabbt torkar ut igen vid torrt väder.
o Montage: Systemet med få komponenter är ett enkelt och logiskt system som
ger en snabb och effektiv byggprocess. Se montagebild, figur 3.3.

Figur 3.3 Montage av solcellspaneler utanpå fasadsystemet Rockwool RedAir Flex [40]



Ljuddämpande produkt i KL-trästommen;
Sylodyn [41]: Vibrations- och stomljudsisolerande lister.
o Extremt elastiskt fjädrande material av polyuretan.
o Används vid höga krav på stegljudsisolering och låga
resonansfrekvenser.
o Klarar stora laster, statiskt 1,5 MPa och dynamiskt 2,0 MPa.
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3.2 Intervjuer
För att besvara följande frågeställningar utfördes ett antal intervjuer med byggherren och dess
underentreprenörer.



Vilka för- och nackdelar finns med att bygga i KL-trä?
Vilka lösningar finns för att höja funktionen och säkerheten i ett KL-trähus?

3.2.1 Karnehed Design & Construction, Konsult Fukt & Energi
Karnehed Design & Construction är ett företag som agerar oberoende
expert och utför samt ger råd inom bl.a. fuktmätningar/ fuktdimensionering, energiberäkningar/energianalyser samt lufttäthetskontroll. De erbjuder förprojektering, kontroller på byggarbetsplatsen och uppföljning. [42]
Under byggskede ska byggmaterial mätas och följas upp med avseende på fukt. Tydliga
anvisningar för när, var och hur respektive material får hanteras eller byggas in i en konstruktion
ska framgå. Det är viktigt att hantverkarna är delaktiga och förstår problematiken som kan
uppstå om fukt byggs in. [42]
Ett absolut krav på nyproducerade hus är att de ska vara lufttäta. Alla byggfysikaliska
beräkningar gällande fuktdimensionering eller värmeberäkningar utgår från att
konstruktionerna är lufttäta. I dagens byggregler ges inga absoluta tal på lufttätheten, utan det
står att ”byggnaden ska vara tillräckligt tät för att fuktrelaterade problem inte ska uppstå”. Utan
lufttäthet fås varken en fuktsäker eller energieffektiv byggnad. Förhoppningen är att Boverket,
som är ytterst ansvarig för lägstanivån på färdigställda fastigheter i Sverige, ska agera och införa
absoluta krav på lufttäthet. T.ex. 0,6 l/s,m2 luftläckage för byggnadsskal vid 50 Pa tryckskillnad.
[42]

Telefonintervju med Per Karnehed, 2018-05-09
1. Har du tidigare erfarenhet från KL-träbyggnader?
Ja, dock ej från flerbostadshus utan från industribyggnader, butiker & restauranger.
2. Var det mycket nytt i detta projekt?
Inte direkt, mer än att det upprepar sig mer än tidigare projekt i och med modulerna
och att det var mycket större. Dessutom var det exponerat under en lång tid (3 ggr
längre än nödvändigt enligt Per) så det blev fler parametrar att hålla reda på med fler
mätningar.
3. Hur kom ni fram till att det fungerade utan plastfolie?
Visste sen innan. Går inte att ha folie med KL-trä. Mer trä jämfört med träregelväggar
som är ett helt annat system. Träet måste kunna avge fukt, med plastfolie skulle det
bildas kondens direkt, med mögel mellan folie o trä som följd.
4. Hur kom ni fram till att ni inte skulle väderskydda konstruktionen?
Väderskydd användes ej under byggtid av samma anledning som fuktspärr ej används.
Det blir ett tätt ”växthus” med kondens! Byggfläktar torkar ut istället efter tätt tak, i ca
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1v-1mån. Finland har dock krav på att väderskydd används. Norsk leverantör sa att
enda gången det blev problem med en KL-träkonstruktion var med väderskydd. Det
används ej i övriga Europa.
5. Hur långt tränger fukten in i träet?
Beror såklart på hur länge det är exponerat. Men ca en halvcentimeter vid ett normalt
regn då träet är helt exponerat under byggtid. Torkar ut fort sen vid bättre väder.
6. Vilken fuktkvot kan det vara i träet?
KL-trät levereras med 12 % fuktkvot, håller 15-16 % under byggtid och torkar sen till
9-11 %.
7. Hur har ni tejpat? Vad för slag tejp?
3M-fast, en akrylattejp som annars används för att tejpa fasadskivor och dylikt.
Går att tejpa ner till – 18 gr (sitter kvar ner till - 40 gr och upp till + 80 gr).
Utvändig tejpning av skarvar direkt vid montage då det är utsatt för nederbörd.
Invändig tejpning av skarvar senare för lufttäthet.
Sekundärtätning runt fönster, dörrar etc. med tejp och bitumenpapp.
8. Är anslutningarna det viktigaste att tänka på?
Svar ja. Anslutningar/skarvar fönster & dörrar är svagaste punkten. Största
utmaningen framöver då arkitekterna vill ha fönstren långt ut så måste dessa kragas ut
istället för att sitta direkt i KL-trät (120 mm, bra stomme att montera i) vilket vore
mycket bättre ur täthetssynpunkt och montagemässigt (tunga fönster att lyfta utåt). De
har fått hitta egen lösning här (ingen ritar detaljlösningar innan) med plywoodlådor,
tejp o plåt kring fönster.
9. Utförde ni provtryckning under byggtiden samt efter? Resultat?
Ja, varje lägenhet provtrycks samtidigt med termografering, värmekamera, för att se
vart läckagen är någonstans. Med undertrycket sugs kall luft in (se till att det är
varmare inne än ute) och värmeskillnaden syns med kameran.
Blower door fläkt/mätutrustning. Luftflödet fick vara max 0,2 l/s,m2. De hittade under
de första mätningarna var problemen satt och löste dem då till följande lägenheter.
10. Hur har ni samarbetat med andra aktörer inom Valla Berså projektet?
I en projekteringsgrupp tillsammans med konstruktörerna, arkitekten m.fl. för att i ett
tidigt skede tillsammans komma fram till de bästa lösningarna.
11. Stötte ni på något problem under byggtid?
KL-trä sockeln måste lyftas 100 mm från betongen m.h.a. stålprofiler t.ex. Detta
gjordes inte här, endast syllpapp användes, då uppstod problem med för långt inträngd
fukt.
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3.2.2 Gärderup Byggkonstruktion AB, Huvudkonstruktör
Gärderup Byggkonstruktion är ett tekniskt konsultbolag som arbetar med byggprojektering
inom byggkonstruktion. Deras främsta uppgifter är att upprätta konstruktionshandlingar, såsom
statiska beräkningar och konstruktionsritningar. [43]

Telefonintervju med Fredrik Buller, konstruktör, 2018-05-17

1. Vilka delar konstruerade ni?
Allt i betong, d.v.s. källaren med garage och halva entréplanet med butiks- och
restaurangdel. Även en stålstomme behövdes för utkragning etc. Samarbete med
Martinsons för att få laster från KL-trästommen etc.
2. Har ni tidigare erfarenhet från KL-träbyggnader?
Ja ett tidigare projekt i företaget.
3. Vad skiljer sig mellan trä- och betongkonstruktioner?
Den största skillnaden är att trä är mycket lättare så man behöver fler
stomstabiliserande åtgärder. Det var en av anledningarna till att halva entréplanets
väggar behövde vara i betong som är direkt stabiliserande.
4. Vad fanns att tänka på vid kombinationen betong och trä?
Framförallt samordningen mellan platsgjutning och att prefab-modulerna (KLträelementen) skulle komma på plats.
5. Stötte ni på någon särskild utmaning under byggets gång?
Ja t.ex. så var det svårt vid gjutningen av hisschaktet att gängstängerna skulle hamna
på rätt plats gentemot var KL-modulerna skulle ta vid, eftersom modulerna är
prefabricerade så går det ju inte att ändra på dem såsom man kan göra då det t.ex. är
ett träregelsystem.
6. Funkade det att vara utan väderskydd för ”era delar” också?
Ja har aldrig väderskydd för betong.
7. Något särskilt ni fått beakta gällande ljud eller brand?
Nej samma som vanligt.
8. Hur har ni samarbetat med andra aktörer inom Valla Berså projektet?
I projekteringsgruppen samt samordning under hela bygget.
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3.2.3 Martinsons Byggsystem KB, Stomleverantör KL-trä
Martinsons är en stor familjeägd träförädlingskoncern, belägna i Bygdsiljum/Burträsk i
Västerbotten. Förutom en omfattande produktion av sågade trävaror är Martinsons Sveriges
största producent av limträ och KL-trä, samt ledande i Norden inom
träbroar och stomsystem i trä. I Martinsonskoncernen ingår tre bolag,
där Martinsons Byggsystem KB utvecklar, konstruerar och uppför
byggnader och bostäder med stomsystem i limträ och KL-trä.
Martinsons var bland de första i Europa att börja tillverka KL-trä
redan 2003. [44]
KL-trä tillverkas från 2017 i deras nya fabrik med en helt ny produktionslinje med en kapacitet
på 22 000 m3 och möjlighet att tillverka 3x16 meter stora skivor. Storleken är avgörande, varje
lyft kostar i byggbranschen. Istället för att sätta ihop tio skivor i bredd till en vägg kan man nu
göra allt i ett enda stycke. ”Ursprunget till KL-trä var att inte alla lameller som togs fram för
tillverkning av limträ klarade kvalitetskraven. Istället tog vi dem och använde till KL-trä”,
förklarar Lars Martinson, koncernchef för Martinsons. [45]

Telefonintervju med Johan Königsson, Projektledare, 2018-05-18

1. Vad var din roll i projektet Valla Berså och hur såg er projektgrupp ut?
Projektledare för en grupp med 3 ritare och 1 konstruktör.
2. Vilka delar av projekteringen stod ni för?
KL-trästommens utformning och utförande.
3. Vilka underlag fick ni från övriga inblandade och hur jobbade ni med dom?
Utgick ifrån arkitektens 2D-ritningar och skapade egna 3D-ritningar utifrån dessa.
4. Hur såg den kravspecifikation ut som ni fick från Lindsténs?
Fick ej från Lindsténs, den mesta kontakten var genom Åhlin & Ekeroth.
5. Vilka utmaningar fanns med projektet Valla Berså?
- Husets form medförde att det nästan inte blev några vanliga 90 graders hörn utan här
fick man tänka till gällande dimensionering av knutpunkter och hur man skulle göra det
montagevänligt. Fick även tänka mer på toleranserna då innerväggarna skulle plockas
in i huset efter ytterväggarna satts på plats.
- Även avståndet och logistiken var faktiskt en utmaning i sig. Med en leveranstid på 3
dagar för transporterna är det inte helt lätt att få leveranserna fram till byggplats exakt
när de önskas. Svårt mitt i storstäder då det är begränsat med utrymme att ställa ner
moduler och byggmaterial i förväg.
6. Hur långt prefabricerade var KL-trämodulerna?
Endast KL-träskivor frästa för schakt och borrade för hål (VVS o vent) samt anpassade
för infästning.
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7. Hur stor andel av KL-träskivorna tillverkas mot kund respektive mot lager?
Tillverkas bara mot projekt.
8. Hur stort var projektet Valla Berså jämfört med era andra projekt?
Det kanske stod för 3 % av omsättningen för affärsområdet Byggsystem det året (2016).
Har ungefär 200-250 projekt/år, stora som små. Valla Berså var stort men inte det
största.
9. Hur involverade var ni i ljud- och brandskyddande åtgärder?
Inte mer egentligen än att lösningar som använts tidigare presenterades. T.ex. ljudlist
”Sylodyn” och frihängande undertak som ljuddämpande åtgärder.
10. Hur konstruerades det frihängande taket?
Vet ej, inte deras åtagande.

Telefonintervju med Daniel Wilded, Produktchef KL-trä, 2018-06-18

11. Hur mycket har ni själva utvecklat KL-trä, både som material och konstruktionselement?
Inte så mycket som material. Mer produktionstekniskt, för att kunna producera på linje.
12. Är det enbart gran i ert KL-trä? Går det att blanda gran och furu i samma skiva?
Cirka 70 % gran och 30 % furu. Ja, det går att blanda, har oftast furu i mittersta skikten
som inte är synligt då det är mer kåda & kvist i furu. Gran och furu ger väldigt lika
hållfasthetsvärden etc.
13. Går det att variera egenskaperna i färdig skiva genom att bygga upp skivan på olika
sätt? T.ex. vända årsringarna olika?
Ja, vänder alltid märgen utåt på ytterlamellerna t.ex. då det ger ett mindre rörelsebenäget
ytskikt. Limmar ej heller mellan dessa lameller, då limfogen blir så stark så
spänningsökningar skulle medföra att det spricker i märgen istället.
I andra examensarbeten har man t.ex. kommit fram till att ur rullskjuvningssynpunkt,
som ofta är dimensionerande för KL-träskivor, så är det mest fördelaktigt med 45
vridning skikten sinsemellan. Är dock ej så praktiskt ur tillverkningssynpunkt.
14. Vilket lim använder ni i skivorna, MUF eller PUR?
PU-lim, p.g.a. att det inte innehåller formaldehyd som MUF-lim gör, vilket är
omdebatterat vilka emissioner det har. Det ledde till att KL-skivorna kunde
Svanenmärkas. Även ett snabbare limsätt än med MUF-lim.

47

3.2.4 Åhlin & Ekeroth Byggnads AB, Totalentreprenör
Åhlin & Ekeroth Byggnads AB grundades i Linköping 1987 av Leif Åhlin och Gösta Ekeroth
och är idag ett av landets största privatägda byggföretag med över 450 medarbetare. De är en
heltäckande aktör inom bygg-, byggservice- och marksektorn i Östergötland. För Åhlin &
Ekeroth är det viktigt att leverera arbeten av god kvalitet och att miljötänkandet blir en naturlig
och integrerad del av verksamheten. [46]
”Valla Berså har varit ett annorlunda och speciellt projekt för oss. Vi är givetvis vana att bygga
miljövänligt. Men att få jobba med trä i den här omfattningen har hittills varit få byggare
förunnat i Linköping. Vi är väldigt glada och tacksamma över att Lindsténs vågade satsa på
den runda formen och stommen av massivträ. Projektet har varit lustfullt och lärorikt från A
till Ö.” // Carl Johan Danckwardt-Lillieström, Projektchef

Personlig intervju 2018-05-25 med Carl Johan Danckwardt-Lillieström, Projektchef samt
Anders Sandell, Projektledare
1. Har ni tidigare byggt i KL-trä alternativt flervåningshus med träregelstomme?
Nej, inte så länge som de varit i företaget. Bygger annars flervåningshus uteslutande i
betong. Samt parhus och liknande mindre hus i träregelvirke.
2. Hur många var involverade från er totalt?
Carl Johan & Anders som projektledare samt alla konsulter. Kunde vara 50 personer
på bygget som mest samtidigt inkluderat underleverantörerna. Det är enligt Anders ca
15-20 % fler än vad som behövs vid ett betongbygge.
3. Vad skiljer sig mest från att bygga i betong?
Fler moment. Det går fortare att få upp stommen, men stomkompletteringen tar
mycket längre tid. Det är mycket gips att montera.
4. Vilka är enligt er för- och nackdelarna med att bygga i KL-trä?
Fördelen är att stommontaget går fort. Inga stämp behövs. Nackdelen är att
stomkompletteringarna tar sådan tid. Det är fortfarande rätt obeprövat att bygga med
KL-trä.
5. Vilken var den svåraste utmaningen?
Allt som var nytt!
6. Har hört att byggnadsarbetarna tyckte det var ett bra material att jobba med, på vilket
sätt?
Det var ett behagligare inomhusklimat för dem under bygget, varmare. Tystare miljö.
7. Något som var svårt med att det inte var rätvinkliga hörn?
Nej inte direkt.
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8. Vad tyckte ni om att inte använda väderskydd? Hur påverkade det er?
Inte vana vid att ha det eftersom det används vid trähusbyggen så det var inget
konstigt. Skulle varit svårt att haft det då stort runt bygge. Skulle blivit mycket dyrt.
9. Har ni dimensionerat eller anpassat något för vibrationer?
Nej, inte hört talas om.
10. Stod ni för projekteringen av ljudkravet?
Nej, ljudkonsult tog fram kravet som efterföljdes. Ljudlisten ”Sylodyn” kom
förmonterade i KL-träskivorna. Det frihängande undertaket konstruerade Gärderup
genom att ha infästning i väggen strax under bjälklaget. På så vis skapas en egen
ljudcell för varje lägenhet.
11. Hur behövde ni anpassa för brand?
Använde svälltejp för skarvar, fogmassa, brandskyddsmanschetter för genomföringar
m.m. Göt betong kring större schakt med genomföringar (typ VVS). Luftspalten i
fasaden är brandsektionerad runt fönster. Vindssektionering. Brandcertifierade
montörer för vissa svårare brandmontage.
12. Hur stora var de största skivorna ni fick hantera? 3x16m? Hur funkade det?
1,2 x 9 m, så de var inte så stora, de var smidiga att hantera.
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3.3 Enkätundersökning
För att få svar på följande frågeställning utfördes en enkätundersökning med de boende i Valla
Berså.


Vilka effekter har ett massivträhus på boendemiljön?

Enkäten skickades ut till de boende i Valla Berså via mail 2018-05-09 med en länk till en
onlineenkät, som besvarades fram till 2018-05-18.
Resultaten i sin helhet kan utläsas i bilaga 1, nedan följer de frågor som ställdes.
3.3.1 Frågor enkätundersökning
1.
2.
3.
4.

Bor du i en 1:a, 2:a eller 3:a? Ange lägenhetsnr (valfritt)
Vad är din ålder? (20-25, 26-30, 31-35, 40+)
Bor du ensam eller sammanboende?
Hur viktigt var följande för dig vid valet av Valla Berså som boendeplats?
(Oviktigt/ganska viktigt/viktigt/mycket viktigt)
- Ett hållbart boende ur miljösynpunkt
- Sunda material i huset
- Arkitekturen
- Tilltalande träfasad
- Läget
- Bilpool / elcykelpool
- Källsortering i huset
5. Hur har du tidigare bott? Välj ett eller flera val.
- I ett flerbostadshus av betong eller liknande
- I ett trähus/villa
- Annat:
6. Känner du någon skillnad på inomhusklimatet jämfört med tidigare boende? I vilket
avseende?
- Bättre luft (Ja/nej/kanske något)
- Behagligare jämnare temperatur (Ja/nej/kanske något)
7. Påverkas du av inomhusklimatet i Valla Berså på något av följande sätt?
(Ja/nej/kanske något)
- Mår allmänt bättre
- Är piggare
- Sover bättre
8. Har du känt av något drag? (Ja/nej/något)
9. Har du märkt av svikt i golvet? (Ja/nej/något)
10. Hur upplever du ljudmiljön? (Bra/ganska bra/mindre bra/dålig)
11. Upplever du att det är lyhört från något av följande ställen? (Ja/nej/något)
- Trapphuset/loftgången
- Lägenheterna ovanför/under
- Intilliggande lägenhet
- Gatumiljön
12. Hur väl hörs stegljud från följande ställen? (Inte alls/något/ganska väl/väl/mycket väl)
- Trapphuset/loftgången
50

- Lägenheterna ovanför/under
- Intilliggande lägenhet
- Gatumiljön
13. Känner du till att huset är byggt med en stomme av massivträ? (Ja/nej/kanske)
14. Hur orolig är du för hur huset skulle klara av en brand pga att det är ett trähus?
(Mycket/ganska/något/inte alls)
15. Är du medveten om att ett massivträhus bidrar mycket mindre till koldioxidutsläppen
än ett betonghus? (Ja/nej/kanske)
16. Är du medveten om att alla lägenheter är utrustade med boendesprinklers?
(Ja/nej/kanske)
17. Känner du dig tryggare med boendesprinklers? (Ja/nej/något)
18. Tänker du på att leva mer energisnålt? (Ja,alltid/oftast/ibland/nej)
19. På vilket sätt sparar du energi? (Stämmer/stämmer ibland/stämmer inte)
- Värmer inte upp lägenheten mer än nödvändigt
- Slösar inte på varmvatten vid dusch, tvätt, matlagning etc
- Håller ner på elförbrukningen
20. Hur rimlig känns hyran för den här typen av boende? (Mycket rimlig/ganska
rimlig/inte alls rimlig)
21. Har du något att tillägga? (öppen fråga)
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4 RESULTAT
Här presenteras samtliga resultat uppdelat på de tre frågeställningarna, sammanställt från både
teorin samt empirin.

4.1 För- och nackdelar med KL-trä
Resultatet av de för- och nackdelar som påvisats med KL-trä i byggnationer av flerbostadshus
presenteras här uppdelat på resultatet från teorin och från de empiriska undersökningarna.
4.1.1 Från teorin
I teorin redovisas framförallt de fördelar som finns med KL-trä i flerbostadsbyggen, se
schematisk bild över detta i figur 4.1.

Figur 4.1 En schematisk bild över fördelarna med KL-trä. [7]

Fördelar
Låg vikt - Ett KL-trähus väger cirka en tredjedel av motsvarande betonghus och belastar därför
underliggande konstruktion mycket mindre, vilket ger fördelar vid påbyggnader och sämre
markförhållanden.
Lätthanterat - Stora element och rationella skarvtyper ger snabbt montage. Går att lyfta med
mindre byggkranar.

52

Lättbearbetat - Materialet kan bearbetas med enkla handverktyg och det är lätt att borra nya
hål för installationer samt att göra infästningar.
Brandbeständigt - Den massiva uppbyggnaden av KL-trä medför goda egenskaper när det
gäller brand, då den kan upprätthålla sin bärförmåga och stabilitet under mycket lång tid.
Formstabilt - Eftersom skivan är korslimmad behåller den sin form och rör sig inte som vanligt
regelvirke gör vid fuktförändringar.
Stora spännvidder - Tack vare sin styvhet och höga bärighet erbjuder KL-trä flexibla lösningar
med få bärande väggar och frihet i planlösningen.
Hög prefabgrad - Hela väggelement kan prefabriceras med frästa hål och urtag vilket
underlättar på byggarbetsplatsen.
Exakt kapning - CNC-bearbetningen ger en stor exakthet vid tillkapning. Precisionen hos
elementen ger flyt i montaget vilket sparar tid.
Miljösmart - Framställs ur förnyelsebar råvara och tillverkas i en energisnål process, med
minimal miljöpåverkan. Binder koldioxid under hela sin livslängd.
Behagliga inomhusmiljöer - KL-trä kan användas synligt inomhus, vilket skapar en lugn
miljö. Tack vare sina fuktbuffrande egenskaper bidrar KL-trä även till ett bra inomhusklimat.
Ingen torktid - Eftersom KL-trä inte kräver någon torktid efter montaget såsom betong gör,
kan materialet förses med ytskikt direkt. Andra delar av byggprocessen kan också komma igång
snabbare.
Nackdelar
Stomstabilitet - Egentyngden räcker inte alltid till för att erhålla en stomstabil byggnad. Flera
stomstabiliserande åtgärder krävs.
Ljud- och vibrationsegenskaper - Flera åtgärder för att erhålla en god ljudmiljö krävs än vid
tyngre konstruktioner, såsom av betong.
Brandskydd - Flera åtgärder för att erhålla ett effektivt brandskydd krävs än vid byggnationer
med ej brännbara material, såsom betong.
4.1.2 Från de empiriska undersökningarna
I intervjuerna med de inblandade parterna i Valla Berså framkommer en del andra för- och
nackdelar med att bygga med KL-trä som inte går att läsa sig till i teorin.
Fördelar
Väderskydd behövs ej - En kostnadsbesparande faktor.
Fuktspärr behövs ej - Vilket upplevs positivt för de som inte tycker det känns bra att leva ”i
en plastpåse”. Konstruktionen kan andas och medverka till de fuktbuffrande egenskaperna.
Virkesutnyttjande - Större andel av trävirket kan utnyttjas då en lägre kvalitetssort kan väljas
till det mittersta skikten av KL-träskivan.
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Stora skivor - Medför färre lyft med kran. Färre skarvar.
Snabbt montage - Stommontaget är snabbt och smidigt. Inga stämp behövs som vid
betongbyggen.
Arbetsmiljön - En tystare, varmare och behagligare miljö för byggnadsarbetarna än vid
betongbyggnation.
Nackdelar
Anslutningar/skarvar - Mycket viktigt att det blir tätt här. Många egna lösningar måste hittas
på. Tidskrävande.
Stomstabiliserande åtgärder P.g.a. träets låga vikt behövs åtgärder för att få byggnaden stabil.
Samordningen - Kan vara svårt att samordna bygget med platsgjutning av betongdelar och
prefabrikation av KL-träskivor.
Transporten - Med få lokala tillverkare blir transportsträckorna från fabrik till byggarbetsplats
långa. Sämre ur planeringssynpunkt. Dyrare transporter som belastar miljön.
Logistiken - För att utnyttja flexibiliteten med de prefabricerade skivorna och att kunna plocka
in dom för montage i byggnaden precis då man önskar kräver lagringsplats. Det kan dessvärre
vara begränsat med utrymme i tätbebyggda områden.
Resursintensivt - Något mer personal på bygget kan krävas än vid ett betongbygge, bland annat
beroende på flera kringfunktioner och kontroller för att bygga ett rätt utfört KL-trähus.
Stomkompletteringar - Vid leverans av väggskivor med låg prefabgrad, d.v.s. ej komplett
isolerade med ytskikt, krävs mycket tid på byggplats för att komplettera dessa väggskivor med
isolering och gips.
Obeprövade metoder - Fortfarande finns inte kunskap om hur allt ska lösas och man får ta till
nya metoder vid varje bygge.
Kunskapskrävande - Stora kunskaper krävs kring att bygga med trä generellt och KL-trä
specifikt.

4.2 Lösningar för att höja funktionen och säkerheten i ett KL-trähus
Här presenteras en sammanställning av de lösningar som finns för att höja funktionen i ett
flerbostadshus av KL-trä, vilket här innebär de ljud- och vibrationsdämpande åtgärderna som
behövs för en god ljudmiljö. Samt de lösningar som finns för att höja brandsäkerheten. Uppdelat
på resultatet av de åtgärder som nämns i teorin och på resultatet från de empiriska
undersökningarna, d.v.s. hur Valla Berså är utfört.
4.2.1 Funktionen - Ljud & vibrationsdämpande åtgärder
De teoretiska åtgärder som finns att tillgå för att uppnå en bättre ljudmiljö i KL-trähus redovisas
jämte de åtgärder som man valt att använda i Valla Berså, se tabell 4.1.
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Tabell 4.1 Ljud & vibrationsdämpande åtgärder

TEORETISKA ÅTGÄRDER

I VALLA BERSÅ

Flanktransmissionsspärr - För att reducera
vibrationerna används antingen vibrationsdämpande mellanlägg eller stålrullager.

Ljud- och vibrationsdämpande
mellanlägg – ”Sylodyn” förmonterade i
väggskivorna.

Fristående inre beklädnader - De bärande Frihängande undertak - Infästning i
delarna bekläds utan att komma i direkt väggen strax under bjälklaget, se elevation
kontakt med varandra.
i bilaga 2.
Dubbelkonstruktioner – T.ex. bjälklag
uppbyggda i två delar akustiskt helt
frikopplade från varandra och bärande
väggar.

Ljudceller - Varje lägenhet skapar en egen
ljudcell genom att tak, golv samt väggskivor
är infästa enbart i sådan stomdel som
gränsar till denna lägenhet och inte utgör
gemensam stomdel med intilliggande
lägenhet.

4.2.2 Säkerheten – Brandåtgärder
De teoretiska åtgärder som finns att tillgå för att uppnå en bättre brandsäkerhet i KL-trähus
redovisas jämte de åtgärder som man valt att använda i Valla Berså, se tabell 4.2.

Tabell 4.2 Ljud & vibrationsdämpande åtgärder

TEORETISKA ÅTGÄRDER

I VALLA BERSÅ

Brandcellsindelning - Gör att branden inte
sprider sig så lätt mellan lägenheterna och
övriga utrymmen.

Lägenheterna, trapphus, fläktrum och
ventilationsschakt är brandcellsindelade.

Vindssektionering - Gör att branden inte
sprider sig lika lätt över hela vinden/taket.

Flera sektioner på vinden för minskad
brandspridning.

Brandgips - För att konstruktionen ska
uppnå tillräcklig täthet/integritet.

Invändigt på alla väggar samt tak.

Brandstopp - Brandskyddstejp för skarvar
och brandfogmassor för tätning av
öppningar runt genomföringar av t.ex.
kabelrör.

Svälltejp för skarvar och fogmassor för
tätning av diverse mindre öppningar.

55

Brandskyddade genomföringar Brandskyddstejp för skarvar och
brandfogmassor för tätning av öppningar
runt genomföringar av t.ex. kabelrör.

Brandskyddsmanschetter för rör,
brandskyddsskivor samt betonggjutning
kring större schakt såsom VVS.

Brandsektionerad luftspalt - För att
förhindra dold brandspridning.

Brandstopp eller branddrevning i luftspalten
i fasadvägg, även runt fönster och
genomföringar.

Ventilationsöppningar - Placeras ej
ovanför fönster eller vid takfot utan t.ex. på
taket.

Placerade på taket.

Brandskyddat trä - Förlänger tiden för
inbränningen.

Bottenvåningens cederträfasad är
brandskyddsbehandlad.

Boendesprinklers - Förlänger tiden för
utrymning och kan delvis rädda huset.

I hela huset, t.ex. i varje rum i lägenheterna.

SP FIRE 105 provning - Fasadytskikt och
isolering i ytterväggar provas för
godkännande.

Fasadsystemet är brandprovat.

Begränsa brännbara material - T.ex. Stenullsisolering istället för träull.
fasadens ytskikt och invändiga ytskikt.

Brandanordningar fönster Brandklassade låsta fönster, automatiska
fönsterluckor, flamskärm ovanför fönstren
eller ha mycket små fönster.

-

Brandklassade dörrar

Lägenhetsytterdörrar klass EI30.

Brandcertifierad personal

För de komplexa brandmontagen.

Spisvakt

Stänger av strömmen till spis/ugn om det blir
för varmt vid spisfläkten/kanalen.
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4.3 Massivträhus effekter på boendemiljön
Här presenteras resultatet av vilka effekter ett massivträhus kan ha på boendemiljön, dels från
teorin inklusive tidigare forskningsresultat och dels från enkätundersökningen.
4.3.1 Från teorin
Jämnar ut luftfuktigheten – Genom träets fuktbuffrande förmåga.
Jämnar ut temperaturen – Genom träets värmelagrande förmåga.
Förbättrar hälsan – Trä har hälsoförbättrande egenskaper.
Gör att du sover bättre – Trä har lugnande egenskaper.
Förbrukar mindre energi - De värmelagrande och fuktbuffrande egenskaperna hos
massivträet gör att det totalt sett går åt mindre energi för uppvärmning.
4.3.2 Från enkätundersökningen
Resultatet av svaren på enkätundersökningen med de boende i Valla Berså sammanställs här.
Resultatet på respektive fråga visade visuellt i diagramform återfinns i bilaga 1.
Bakgrund boende
34 personer svarade på undersökningen, av de 65 tillfrågade. Svaren kom jämnt fördelat från
boende i 1:or, 2:or respektive 3:or och även jämnt fördelat från våningsplan 2, 3, respektive 4
av de som valde att uppge sitt lägenhetsnummer. Ungefär hälften av de svarande var i åldern
18-25 år och en fjärdedel var över 40 år. Ungefär hälften var ensamboende och resterande
sammanboende med en person till. Merparten hade tidigare bott i ett flerbostadshus av betong
eller liknande.
Inomhusklimat
I frågan om de känner någon skillnad på inomhusklimatet jämfört med tidigare boende i
avseende på bättre luft så svarar cirka en tredjedel ja och en tredjedel ”kanske något”. I samma
fråga i avseende på behagligare jämnare temperatur svarar över hälften ja och en femtedel
”kanske något”. I frågan om hur de påverkas av inomhusklimatet är det lite mer tveksamt, där
nära på hälften svarar ”kanske något” i avseende att de mår allmänt bättre eller att de är piggare
och några fler svarar att de inte påverkas än de som svarar att de påverkas. Men när det kommer
till avseendet om de sover bättre så är färre tveksamma och 30 % svarar ja.
Bara 4 personer hade känt av något drag. Endast en femtedel hade märkt av svikt i golvet, varav
2 personer svarade ”ja, det har stört mig” och 5 personer ”något, men det har inte stört mig”.
Ljudmiljö
70 % upplever ljudmiljön bra, 20 % ganska bra, 1 person svarar mindre bra och 2 personer
svarar dåligt. Trapphuset/loftgången är det ställe flest upplever att det är lyhört ifrån, nästan
hälften svarar att det är lyhört eller något lyhört. Nästan 40 % svarar ja eller något på om det är
lyhört från lägenheterna ovanför eller under. Intilliggande lägenheter svarar endast 1 person att
det är lyhört från och 5 personer svarar ”något lyhört”. Ingen upplever gatumiljön som direkt
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störande, 26 % svarar ”något” bara. Från intilliggande lägenheter hör de flesta inte stegljud alls,
endast 4 personer svarar att det hörs något. Från lägenheterna ovanför eller under svarar nästan
hälften att de inte hör stegljud, en tredjedel att det hörs något och övriga 8 personer svarar
”ganska väl”, ”väl” eller ”mycket väl”. Från trapphuset/loftgången svarar hälften att de inte hör
stegljud alls, näst inpå resterande hälft svarar att det hörs något, endast 3 personer svarar
”ganska väl”, ”väl” och ”mycket väl”.
Övrigt
70 % var inte alls oroliga för hur huset skulle klara en brand p.g.a. att det är ett trähus, 24 % var
något oroliga, 1 person var ganska orolig och 1 person var mycket orolig. Samtliga kände till
att lägenheterna är utrustade med boendesprinklers och detta gjorde 67 % av dom tryggare, 18
% av dom kändes sig något tryggare och 15 % kände sig inte alls tryggare av detta.
Tre fjärdedelar kände till att de bodde i ett hus med en stomme av massivträ och 65 % kände
till att massivträhus bidrar mindre till koldioxidutsläppen än ett betonghus.
Merparten av de boende tänker på att leva mer energisnålt, där 70 % av dem svarade antingen
att de alltid gör det eller oftast. De sparar energi mestadels genom att inte värma upp lägenheten
mer än nödvändigt och till stor del genom att hålla ner på elförbrukningen och även genom att
inte slösa på varmvattnet.
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5 ANALYS
Här analyseras resultatet från föregående kapitel genom att utgå från de tre frågeställningarna.

5. 1 För- och nackdelar KL-trä
De för- och nackdelar som finns när man bygger med KL-trä analyseras här utifrån två av träets
inneboende egenskaper samt utifrån vad den industriella tillverkningen medför för montaget av
KL-träelementen.
5.1.1 Låg vikt
Träets låga vikt är en egenskap som medför både för- och nackdelar i tillämpningen som KLträelement i flervåningshus. Det ger fördelar då den lägre vikten jämfört med betongelement
gör att större element kan prefabriceras och ändå lyftas med kran lättare. Även påbyggnation
underlättas då den lägre vikten gör att belastningen på underliggande konstruktion blir avsevärt
mycket mindre. Den totalt sett mycket lägre vikten på ett KL-trähus jämfört med ett betonghus
gör att det går att bygga även vid sämre markförhållanden, där mindre pålningsarbeten krävs
eller att en tunnare grundplatta är möjlig med mindre betongmängd och snabbare torktid som
följd. En fördel till med träets låga vikt är minskad bränsleförbrukning vid transport. Men denna
kostnadsbesparing äts för tillfället upp av långa transporter från Sveriges norra delar till de
södra alternativt av import från t.ex. Tyskland.
Nackdelen med den lägre vikten hos KL-träelement jämfört med betongelement är att
egentyngden i sig inte alltid enbart räcker till för att erhålla en stomstabil byggnad utan flera
stomstiliserande åtgärder krävs. Massiva KL-träelement är dock tyngre än en
träregelkonstruktion vilket möjliggör att bygga högre med KL-trä än med traditionellt
regelvirke. Därför byggs det sällan högre än 5 våningar med regelvirkesstommar. KL-trä har
betydligt större kapacitet än så, hittills i Sverige har det dock bara byggts 8 våningar högt.
5.1.2 Isotropi
De anisotropa egenskaperna hos trä, alltså att de fysikaliska egenskaperna är olika stora i träets
olika huvudriktningar, dämpas genom KL-träets uppbyggnad med de korslimmade brädorna
och KL-träet får nästintill isotropiska egenskaper, d.v.s. samma egenskaper i de olika
riktningarna. Detta gör att fuktrörelser begränsas till ett minimum och därmed uppnås en bra
dimensionsstabilitet, vilket är en förutsättning för att kunna användas i stora byggnader.
Likaså bidrar KL-träets uppbyggnad till att den statiska styrkan och tvärstyvheten förbättras
avsevärt, vilket möjliggör större spännvidder för bjälklagen med möjlighet till stora öppna
planlösningar utan att det nedsätter funktionskriterierna såsom nedböjning och svikt i
bjälklaget. I Valla Berså svarade endast en femtedel i enkätundersökningen att de hade märkt
av svikt i golvet, varav de flesta inte var störda av det. Det tyder på en god styvhet i bjälklaget.
5.1.3 Industriell tillverkning & Montage
Den industriella tillverkningen av KL-träelementen medför en rad fördelar. Den höga
prefabriceringsgraden, exakt tillkapade och CNC-bearbetade med frästa hål och urtag,
underlättar och ger flyt i montaget på byggarbetsplatsen. De stora skivorna med rationella
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skarvtyper ger ett snabbt stommontage. Stomkompletteringarna kan påbörjas direkt men det tar
mycket tid i anspråk att komplettera KL-träelementen på plats med isolering och gips. Det går
dock inte att leverera KL-träelementen färdigkompletterade då inget väderskydd används på
byggplats.
Det är ofta fördelarna som tas upp i diskussionen kring industriellt träbyggande. KLträtillverkarna besitter stor kunskap men det som inte nämns är dock svårigheterna med att få
ut all denna kunskap i varje led i byggnadsprocessen, från projektering till byggnation.
Tillverkarna kan inte heller vice versa veta hur byggentreprenörerna jobbar och vilket sätt de är
vana vid att utföra saker på. För många är det första gången de bygger ett KL-trähus. Ovanan
och de ibland obeprövade metoderna leder till osäkerheter och man får ta till nya metoder vid
varje bygge.
I samtal med entreprenörer och konsulter inblandade i Valla Berså har det bland annat framgått
att samordningen och logistiken har varit en utmaning. Det var mycket nytt för dom flesta och
då montagetakten av förklarliga skäl var långsammare i början levererades KL-träelementen i
snabbare takt än vad de hann montera och de stod exponerade lite längre tid än önskvärt. När
byggnadsarbetarna fick in vanan gick det däremot så snabbt att tillverkaren inte hann med att
leverera i önskad takt. Då transportsträckan från fabrik till byggarbetsplats var lång med tre
dagars leveranstid var det svårt att ur planeringssynpunkt få till en jämn leverans.
I teorin ska det inte krävas lika mycket personal på byggplats vid prefabricerade byggelement.
Dock menade projektledaren på Åhlin & Ekeroth att något mer personal krävdes vid bygget av
Valla Berså än vid ett betongbygge. Det kan bero på ovanan eller på flera kringfunktioner för
att bygga ett rätt utfört KL-trähus. Positivt var att byggnadsarbetarna tyckte det var en tystare,
varmare och behagligare arbetsmiljö än vid betongbyggnation.

5.2 Lösningar för funktionalitet och säkerhet
Här analyseras lösningarna från resultatdelen för att höja funktionen i ett KL-trähus med
avseende på ljud- och vibrationsdämpande åtgärder samt lösningar för ökad brandsäkerhet.
5.2.1 Ljud & Vibrationer
Den låga vikten hos träkonstruktioner medför även nackdelar ur ljud- och vibrationssynpunkt.
Flera åtgärder för att erhålla en god ljudmiljö krävs än vid tyngre konstruktioner, såsom av
betong. Ett effektivt sätt är att använda vibrations- och stomljudsisolerande lister i
konstruktionen mellan vägg och bjälklag. Men det är svårt att uppskatta storleken på den
dämpande effekten då hela den sammansatta byggnadskonstruktionen bidrar till den totala
dämpningen. Forskaren på SP, Kirsi Jarnerös tester visar på att dämpningen i bjälklaget ökar
kraftigt när bjälklaget byggs in i en konstruktion. Kirsi menar på att den mest praktiska
lösningen är att öka styvheten hos det traditionella bjälklaget. Det är redan gjort med KLträbjälklagets korslimning som bidrar till dess höga tvärstyvhet. Tillsammans med fribärande
konstruktionslösningar av tak alternativt golv för att minimera flanktransmissionen ut i bärande
väggar erhålls en väl fungerande ljudisolering.
De huvudsakliga ljuddämpande åtgärderna i Valla Berså, ljudlister och frihängande undertak
som en del i att skapa separata ljudceller är uppenbarligen en väl fungerande metod för att uppnå
tillräckligt hög ljudklass, då samtliga mätningar i Valla Berså uppfyller antingen ljudklass A
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eller B, vilket innebär goda till mycket goda ljudförhållanden. Men hög ljudklass behöver inte
innebära att de boende upplever ljudförhållandena som bra. I enkätundersökningen svarar
nästan 40 % att det är lyhört eller något lyhört från lägenheterna ovanför eller under. 24 %
svarar att stegljud hörs ganska väl till mycket väl härifrån. Det kan vara möjligt att det är så
som Rikard Öqvist, doktor i teknisk akustik, menar att de uppmätta decibelvärdena som är
grunden för ljudklassindelningen inte representerar ljudupplevelsen på ett bra sätt i ett trähus.
Eller så är lägsta godkända värden för respektive ljudklass för lågt ställda. Eller så är bara
ljudupplevelsen helt subjektiv, där något lyhört inte behöver betyda att det egentligen är
störande. Från intilliggande lägenheter upplever nästan ingen att det är lyhört, det betyder att
luftljudsisoleringen är bra häremellan. Däremot trapphuset/loftgången upplever många att det
är lyhört ifrån, men hälften svarar att de inte hör stegljud alls härifrån, alltså är det
luftljudsisoleringen som brister här.
5.2.2 Brandsäkerhet
När det kommer till brandsäkerheten i ett KL-trähus så finns det flera lösningar för att uppfylla
de brandkrav som ställs eller till och med utforma det ännu säkrare. Brandmotståndet hos de
bärande delarna i KL-träkonstruktioner är inga problem, de har ett förutsägbart brandtekniskt
beteende och bärförmågan går att räkna på. Det är konstruktionsdetaljerna som är de viktiga att
tänka på att de ska utformas noggrant, där skarvar och genomföringar måste tätas noga med
tejp, fogmassor eller särskilt framtagna detaljer såsom brandskyddsmanschetter.
För att uppfylla BBRs krav på bärförmåga vid brand av det stomstabiliserande bärverket, som
består av de lägenhetsskiljande regelväggarna samt KL-träbjälklag i Valla Berså, är de utförda
i klass R90, som är kravet på de stomstabiliserande delarna för flervåningshus högre än 4
våningar. Det icke-stomstabiliserande bjälklaget är även det automatiskt utfört i klass R90 p.g.a.
samma tjocklek på KL-träplattan som övrigt bjälklag, kravet är dock enbart på R60. Det betyder
att den brandutsatta bärande delen ska bibehålla till bärande förmåga i minst 90 minuter.
I dagens brandföreskrifter ska även byggnaden vara indelad i brandceller och vindssektionering
rekommenderas. Detta uppfylls i Valla Berså där vinden är sektionerad samt att lägenheterna,
trapphus, fläktrum, ventilationsschakt med flera är brandcellsindelade i klass EI60. Det betyder
att det ska ta minst 60 minuter innan branden tränger igenom en konstruktionsdel och sprider
sig vidare till nästa brandcell. Om någon vaken person är i eller i närheten av brandcellen där
branden startat borde det vara tillräckligt med tid för att upptäcka branden och släcka den innan
den sprider sig vidare. Brandvarnare i sov och vardagsrum ska annars gå igång och väcka/varna
de inneboende så de kan utrymma. Boendesprinklers förlänger också tiden för överantändning
och utrymning.
För att kunna ha träfasad på huset krävs ytterligare åtgärder. Antingen brandskyddas allt trä
genom impregnering eller ytbehandling och godkänns genom att provs med SP Fire 105, eller
så installeras boendesprinklers och då behöver bara bottenvåningens fasad brandskyddas. I
Valla Berså valdes det sistnämnda alternativet. Även i syfte att erbjuda ett säkrare boende. En
nackdel kan vara att färgen på det brandskyddade träet blir annorlunda än det övriga träet. Om
denna skillnad inte önskas kan annat obrännbart fasadmaterial väljas till just bottenvåningen.
Dessutom har man i Valla Berså använt sig av nästan alla brandåtgärder som finns. På grund
av träfasaden och dess luftspalt monterades brandstopp i form av lådor runt alla genomföringar
och drevning längst ner för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp i form av svälltejp
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för skarvar och fogmassor för tätning av diverse mindre öppningar. För större öppningar såsom
VVS-schakt användes brandskivor samt att man göt betong kring installationerna, vilket blir
extra tätt. Lägenhetsdörrarna brandklassades i EI30 trots att detta inte är ett krav.
Brandcertifierad personal användes för de komplexa brandmontagen för att uppnå en högre
grad av säkerhet. Även att ha spisvakt vilken stänger av strömmen till spisen om det blir för
varmt vid spisfläkten kan vara en detalj som gör att brand inte uppstår.
Genom att uppfylla BBRs samtliga krav erbjuds ett säkert boende i KL-trähus. Önskas synligt
trä i byggnaden, invändigt eller utvändigt, finns flera åtgärder till hands för att göra detta
möjligt. Sprinkling är en åtgärd som inte bara kan skydda det utrymme där branden startar utan
också göra de boende tryggare, vilket enkätundersökningen visar på där 85 % av de boende
kände sig tryggare eller något tryggare av denna åtgärd.
Det går även att begränsa mängden brännbart material i ett trähus för att ytterligare utöka
säkerheten. Till exempel så har Valla Berså använt sig av fasadsystemet Rockwool RedAir
Flex, vilket innebär att det redan är provat enligt SP Fire 105, med obrännbar stenullsisolering,
brandimpregnerad läkt och självbärande förmåga vilket medför att ytterligare träreglar inte
behövs.

5.3 Boendeklimat
KL-trä bidrar till ett behagligt boendeklimat ur flera aspekter. Träets fuktbuffrande och
värmelagrande förmåga jämnar ut luftfuktigheten samt temperaturen inomhus och bidrar
tillsammans med att minska på energiförbrukningen för uppvärmning. KL-träets låga
värmeledningsförmåga gör även att golv- och väggytor är varma och behagliga att beröra.
I forskningsprojektet Wood2New påvisades att trä genom att suga upp och avge fukt bidrar till
ett bättre inomhusklimat med en jämnare luftfuktighet och en värmeavgivning från träet till
rummet som följd. Det är enligt universitetslektor Tomas Nord, den hygrotermiska massan,
d.v.s. det bundna vattnet i träet som fungerar som en energibuffrare eller värmeväxlare.
Värmelagringsförmågan hos KL-trä tillsammans med fasförskjutningen, till följd av hög
värmekapacitet och låg värmekonduktivitet, är det som avgör hur jämn inomhustemperaturen
blir. Fasförskjutningen bör vara större än 10 timmar och amplituddämpningen är större än 3,3
för ytterväggar. Beroende på hur konstruktionen byggs upp och vilka ingående material som
väljs, går det att påverka fasförskjutningen och amplituddämpningen. Ytterväggarna i Valla
Berså består av 120 mm KL-trä och 300 mm isolering med ett totalt U-värde på 0,1 W/m²·°C.
Detta gör att om man jämför med ingående värden i tabell 2.2, så borde fasförskjutningen i
Valla Bersås ytterväggar bli runt 22 h och amplituddämpningen långt över 60, vilket innebär
att parametrarna för jämn inomhustemperatur uppfylls med råge.
De boende i Valla Berså vittnar i enkätundersökningen om effekterna från massivträet på
boendeklimatet. Över hälften tyckte det var behagligare jämnare temperatur jämfört med
tidigare boende som i övervägande fall var betonghus. En tredjedel tyckte det var bättre luft.
Gällande hur de påverkades av inomhusklimatet var det lite mer tveksamt, där hälften tyckte att
de mådde något bättre eller att de var något piggare. Runt en tredjedel var säkra på att de sov
bättre.
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En annan fördel med KL-träkonstruktioner jämfört med träregelkonstruktioner är att fuktspärr
inte behövs. Detta gör att konstruktionen kan andas och medverka till de fuktbuffrande och
hälsofrämjande egenskaperna. I Wood2New projektet påvisades i studier att personerna
uppskattade träets bidragande goda luftkvalitet och lugnande egenskaper. För att de
psykosociala aspekterna av interiört trä ska vara så stora som möjligt ska träytorna vara synliga
och helst naturligt obehandlade. Även fuktupptagnings- samt fuktbuffringsförmågan sjunker
hos behandlat trä. Dagens svenska byggregler begränsar dock användningen av obehandlat trä
som exponerat ytskikt, både invändigt och utvändigt. Trä inklusive KL-trä är i ytskiktsklass D
vilket gör det omöjligt att använda som ytskikt invändigt i flervåningshus som bör ha
väggytskikt i lägst klass C. Det vill säga utan ytterligare åtgärder, för med sprinkling kan även
ytskiktklass D användas på väggar och tak invändigt i flervåningshus. Sprinkling medför att
även träfasad kan användas obehandlad, d.v.s. icke-brandskyddsbehandlad, på alla våningar
förutom bottenvåningen. För att skydda träfasaden mot väder och vind behandlas den oftast
med olja eller färg.
Rockwool RedAir Flex fasadsystemet i Valla Berså kan även bidra till boendekomforten.
Konstruktionen ger minimalt med köldbryggor, bidrar till en konstant och behaglig
rumstemperatur samt att obehagligt drag undviks. De boende vittnar om detta i
enkätundersökningen där endast fyra personer hade känt av något drag.
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6 SLUTSATS & DISKUSSION
Här presenteras slutsatsen genom att svara på frågeställningarna sammanfattningsvis. Även en
diskussion kring metodkritik och förslag på framtida undersökningar.

6.1 Slutsats
Att bygga med KL-trä medför en rad fördelar men också en del utmaningar. Trä som material
är speciellt på grund av dess anisotropa egenskaper och betydligt lägre vikt än betong som
annars är det dominerande materialet i flervåningshus. Den låga vikten innebär att stora element
kan prefabriceras, levereras med lägre bränsleförbrukning och lätt lyftas med kran. Det går även
att bygga vid sämre markförhållanden och påbyggnation underlättas. Dock krävs
stomstiliserande åtgärder då inte egentyngden räcker till för stabiliteten. De korslimmade
brädorna hos KL-trä medför en mycket god tvärstyvhet och dimensionsstabilitet, vilket
möjliggör stora spännvidder.
Den industriella tillverkningen av de stora KL-träelementen med den höga prefabriceringsgraden och rationella skarvtyper ger ett snabbt stommontage, däremot tar stomkompletteringarna tid. Projekteringen är komplex och samordningen mellan alla parter kan vara
svår. Ovanan och obeprövade metoder leder till osäkerheter och planeringsproblematik. Ett KLträbygge är en behaglig arbetsmiljö för byggnadsarbetarna.
Att uppnå tillräckligt god ljudmiljö med lätta träkonstruktioner kan vara en utmaning. De
ljuddämpande åtgärder som finns att tillgå, såsom ljudlister och dubbelkonstruktioner i form av
bjälklag med frihängande undertak som en del i att skapa separata ljudceller är tillsammans väl
fungerande metoder för att uppnå tillfredsställande ljudnivåer.
Tack vare dagens brandtekniska funktionskrav ställs lika stora krav på en byggnad oavsett
stommaterial och övriga byggnadsmaterial. Det gör att ett trähus vid användning är lika
brandsäkert som ett betonghus. Skillnaden ligger bara i hur man tar sig dit, vilka brandtekniska
åtgärder som krävs och i vilken omfattning för att uppfylla samma krav. Det viktigaste är att
tänka på att alla detaljer utformas rätt, att alla hålrum, genomföringar och skarvar tätas noga.
Att ventilationsöppningar placeras på rätt ställen. Att alla övriga utrymmen förutom
lägenheterna brandcellsindelas, även vinden. Att kunnig personal utför komplexa
brandmontage. Samt att göra lite mer än vad som krävs, till exempel att installera sprinklers.
KL-trähus uppvisar många fördelar ur boendeklimatsynpunkt. Med rätt utformning och
tillvaratagande av KL-trästommens egenskaper, kan ett mycket gott inomhusklimat med
jämnare temperatur och bättre luft erhållas för de boende, med en lägre energiförbrukning som
följd, i jämförelse med andra lätta stomsystem.

6.2 Metodkritik
Det teoretiska underlaget att hämta information ifrån var stort när det gällde fysikaliska
egenskaper hos trä generellt och relativt stort när det gällde KL-trä, om än från begränsade
källor. För att vara ett så pass nytt konstruktionsmaterial utgjorde det ändå ett stort underlag.
Så hur KL-trä fungerar i teorin var det inga tvivel om, däremot var inte underlaget lika stort när
det gällde hur det egentligen fungerar i praktiken att bygga med KL-trä. Där var alla de
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intervjuade till stor hjälp, fast de egentligen bara kunde svara på hur det var att bygga just Valla
Berså. Så för att få en bredare bas inom detta område hade fler aktörer på marknaden som byggt
andra projekt med KL-trä behövt intervjuas.
Det var en bra svarsfrekvens på enkätundersökningen med 34 svarande av 65, så för den här
undersökningen var det så bra som man kunde förvänta sig. För att få ett bra statistiskt underlag
allmänt sett borde dock kanske omfattningen på antal medverkande personer vara ännu större.
Hyresgästerna i Valla Berså hade dessutom bara bott där i ett par månader vid utskicket av
undersökningen, så hur de upplever framförallt inomhusklimatet går ju egentligen inte att
avgöra innan man bott där i ett helt år med varierande årstider, temperaturer och luftfuktigheter.

6.3 Förslag på framtida undersökningar
Intressant vore att samla ihop lärdomar och erfarenheter från flera KL-träbyggen i någon form
av erfarenhetsbank för att sprida kunskapen vidare och lära av varandra. Det verkar vara just
det som fattas hos byggföretagen, erfarenhet och kunskap om att bygga med KL-trä.
Dessutom att utföra flera mätningar med till exempel värmekamera i färdigbyggda KL-trähus
för att ytterligare konstatera hur det är med fasförskjutningen och värmeöverföringen från KLträet till inomhusmiljön. Om det varierar med olika ytskikt, tjocklekar, tätningar etc. Det går
även att jämföra beräknad energiförbrukning med faktiskt energiförbrukning i flera KLträobjekt för att få ytterligare underlag till om det är någon faktor med KL-trä som inte går att
räkna på eller som i alla fall inte ännu är med i beräkningsformlerna.
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