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1. Förord 
Denna rapport är framtagen inom ramen för Nordisk Industrifonds projekt "Massivträ
element" som pågår 2000-2002. Projektets mål är att massivträ skall vara ett naturligt 
alternativ vid val av husstommar genom ett prisvärt utbud av stomkomponenter för ny- och 
ombyggnader. 

Under projekttiden genomförs 11 FoU-delprojekt med syfte att klarlägga och lösa teknik
problem, ta fram rationella produktionsmetoder och dokumentera kundvärde. Deltagarna har 
redovisat att 62 byggprojekt med massiva trästommar genomförts eller påbörjats sedan 
projektstarten och 12 industriföretag har redovisat investeringar i utveckling och utrustning 
för kontinuerlig tillverkning. 

Projektets styrgrupp 
- Poul Erik Christoffersen Kuben Byggeadm. A/S, Aalborg 
- Christer Hedlund Hedlunds Trävaru AB, Furudal 

Hans-Eric Johansson Skånska AB, Solna 
- Kurt Johansson Byggholt AS, Rud 
- Svend Lundsgaard Limtrae Danmark A/S, Hirtshals 
- Nils-Erik Stenman Stadsarkitektkontoret, Kokkola 
- Kato Sveen Moelven Wood AS, Moelv 
- Thomas Thömqvist Södra Timber AB, Växjö. 

Leif Magnusson, Elierem AB, Skellefteå är adjungerad för Industrikonsortiet Massivträ och 
Birgit Östman, Trätek, Stockholm för projekt "Brandsäkra Trähus". Fondens handläggare är 
Hasse Ekegren, Nordisk Industrifond, Oslo. 

Det är vår förhoppning att rapporten skall vara till nytta för alla som arbetar med huspro
duktion. 

Hans-Eric Johansson Gunnar Stone 
Styrgruppens ordförande Projektkoordinator 



2. Inledning och sammanfattning 
I denna rapport har underlag för val av material för tillverkning av väggelement studerats. 
Rapporten behandlar till största delen limmade väggelement men även jämförelser med skru
vade och spikade väggelement ingår. Rapporten har utförts på uppdrag av Norrskogs forsk
ningsstiftelse, Hedlunds Trävaru AB och ingår som en del i Nordic Woods satsning inom 
massivträ. Arbetet har samordnats med NUTEKs projekt "Teknikutveckling och prototyp-
framtagning av system för väggar och schakt". 

Ett stort tack till följande personer och bolag som har lämnat uppgifter och underlag till 
rapporten, Gunnar Stone, Stonehouse AB, Christer Hedlund, Hedlunds Trävaru AB, Nils-
Olov Berglund och Håkan Johnsson, Norra Massivträ, Olle Jacobsson, Stiftelsen Veten
skapsstaden, Bo Derke, Ekologibyggama AB, samt personer engagerade inom Nordisk 
Industrifonds projekt "Massivträ". 

Rapporten baseras på de uppgifter som ft-amkommit vid arbetet bland annat med prototyp-
framtagning av väggar i massivträ. Syftet med projektet var att skapa underlag för tillverkning 
av vägg- och bjälklagselement av granvirke med beaktande av bland annat virkeskvalitet och 
byggproduktion. Projektet indelades i två delar; dels kraven på ingående material i elementen 
och elementens produktion; dels byggproduktion. 

Limmade element till väggar eller bjälklagsskivor är sammansatta av enbart två ingående 
material; lim och trä. Kravet på ingående material bestäms av de krav som ställs på det 
sammansatta elementet. Genom provningar av ett stort antal element har underlag för att 
beräkna bärigheten för olika element tagits fi-am. Genom att teoretiskt beräkna sammansatta 
element med olika virkeskvaliteter kan virkeskvalitetens betydelse för det sammansatta 
elementet analyseras. 

Provningarna visar att sidobräder av gran har höga elasticitetsmoduler i fiberriktningen och 
genom att placera bräderna i ytterskikten fås element med hög bärförmåga. Sämre kvaliteter 
bör placeras i elementens mittskikt. 

En efterkalkyl av utförda projekt visar att med nuvarande produktionsmetoder och baserat på 
idag kända underlag blir bärande massivträelement ca 5-10 % dyrare än traditionella träregel
konstruktioner. Under vissa förutsättningar är redan idag massivträkonstruktioner konkurrens
kraftiga. Egenskaper som påverkar valet av byggsystem, och som är till massivträs fördelar, är 
bland annat: 

Låg bärighet hos undergrund 
Fukt- och värmelagringsförmåga 
Demonterings- och rivningskostnader 
Fraktkostnader 
Montagekostnader 
Bra underlag för montage av installationer m m. 

- Uttorkningskostnader 
- Spännvidder 4-11 meter 



3. Bakgrund 
Under de senaste tre till fem åren har vi i Sverige sett en ökande trend i användningen av trä i 
byggandet och då inte minst i objekt som vanligtvis varit utförda med betongstommar såsom 
flervåningshus för bostäder, kontor och förvaltningsbyggnader. I princip kan två olika bygg
system urskiljas, träregelsystem respektive de med massivträsystem (trätungt byggande). 

Utvecklingsarbetet med träregelstommar har kommit mycket långt med tekniska lösningar för 
hållfasthet, brand, akustik, byggproduktion och byggekonomi. Hitintills har inriktningen till 
största delen varit mot platsbyggda objekt och ekonomiska bedömningar har vanligtvis base
rats på platsbyggda objekt. 

Massivträbyggandets utveckling har hitintills till största delen varit inriktad på tekniska aspek
ter för prefabricerade element. Ett antal byggobjekt har uppförts och då framförallt med 
bjälklagselement (10000-15000 m^). Men även mindre mängder väggar (ca 2000 m^) av 
massivträ har levererats. 

Bjälklagselement av massivträ kan idag konkurrera med andra bjälklagsaltemativ inom vissa 
sektorer. Med förbättrade materialflöden och förfinad produktion finns stora möjligheter att 
öka marknadsandelarna. Användningen av syntetiska ämnen och byggprodukters komplexitet 
har åter aktualiserats. Inte minst forskningsrönen gällande PVC-mattors inverkan på män
niskans motståndskraft mot astmafiska sjukdomar visar på behoven att renodla ingående 
material i byggkomponenter. 

Väggelement av massivträ har troligtvis i utgångsläget bättre förutsättningar ur ekonomisk 
synvinkel att konkurrera med betongväggar än bjälklag av massivträ. Vanligtvis är t ex ljud
kraven för väggar lättare att uppfylla. Det innebär att fördyrande kompletteringar har en 
mindre inverkan på slutkostnaden. För att uppnå en rationell och konkurrenskraftig produkt 
för väggar erfordras höga fasta investeringskostnader och därmed större krav på produktions
volymer. Förutom nödvändiga volymer krävs även en väl utformad industriell process för att 
uppnå ekonomisk konkurrenskraft. Utländska produkter och producenter har dock visat att det 
är möjligt att uppnå den erforderliga rationella processen från sågat virke fill färdig produkt. 

Ett allt större intresse har under den senaste tiden visats för bärande massiva träväggar och ett 
aktivt utvecklingsarbete pågår för att finna anpassade produkter. Fortfarande återstår dock ett 
antal områden där utveckling erfordras. Ett antal olika utföranden har presenterats, spikade, 
flerskiktslimmade, skruvade, storelement, små element m m. För skog- och träindustri innebär 
den nya tekniken en stor potential för användning av speciellt lämpade virkessortiment inom 
Sverige men även utomlands. 

4. Produktionsmetoder 
Produktionsmetoder för att framställa limmade flerskiktselement 
Valet av produktionsmetod är beroende av befintliga förutsättningar, markandspotential och 
ekonomiska incitament. Elementen kan tillverkas av färdig limfog producerad i en ordinär 
limfogslinje eller samtliga lager kan tillverkas direkt i den slutliga linipressen. Limning av 
planelement sker i ett antal steg, bearbetning av limytor, beredning av lim och limpåföring, 
inläggning, pressning och efterbehandling. Nedan beskrivs några av de pressaltemadv som är 
tänkbara vid tillverkning av planelement. 



För pressning av planelementen kan två metoder särskiljas, vakuumpressning och hydraul-
pressning. Hydraulpressning kan ske som kall-, eller varmpressning eller med HF-pressning. 

Vakuumpressning 
Metoden bygger på att utnyttja luft i form av över- eller undertryck. Vakuumbord är ett van
ligt sätt att få presstryck på stora ytor. Atmosfärstrycket utgör presstrycket och fäs genom att 
sänka trycket i limfogen. Fördelen med vakuumpressning är att stora element kan tillverkas 
samt att jämnt presstryck fås även för ojämna ytor. Metoden kräver måttliga investeringar i 
förhållande till övriga metoder. Teoretiskt kan man med en vakuumpress uppnå ett presstryck 
på 1,0 kg/cm^. Praktisk gångbart presstryck vid tillverkning är ca 0,8 kg/cm . 

Hydrauliska pressar 
Hydrauliska pressar kräver en relativt hög investering. Med hydrauliska pressar kan element 
tillverkas med bredder upp till 2,8 meter och med längder upp till 12,0 meter. För att minska 
presstiden kan pressen förses med uppvärmda pressplattor. Presstrycket bestäms av olje-
cylindramas maximala presskraft samt limytans storlek. Med hydraulpressar erhålls press
tryck över 5,0 kg/cm^. Med ökat presstryck fås vanligtvis ökad kvalitet på limfogama. 

HF-pressar 
Genom att använda sig av högfrekvenspress uppnås korta presstider. Med HF-pressar kan 
element med bredder mindre än 1,2 meter tillverkas och tjocklekar mindre än 400 mm. 
Motsvarande investeringar och presstryck som för hydrauliska pressar fås vid val av HF-
pressar. 

I tabell 1 presenteras en grov indelning och uppskattning av kostnader och produktions-
kapaciteter för varje produktionsmetod. Mera exakta uppskattningar av maskininvesteringar 
m m påverkas t i l l stor del av för producenten rådande omständigheter och produktsortiment. 
Val av metod bestäms bland annat av befintlig produktion, typ av produkt, produktionsbehov, 
limtyp, för- och efterbehandling av elementen. 

Tabell 1 Investering och produktionskapacitet för olika typer av pressmetoder. 

Metod Investering Produktionskapacitet 
Vakuumpress 0,1-0,3 milj . 30-40 m^/skift 
Hydraulpress, kall 1-3 milj . 30-40 m^/skift 

, varm 2-3 milj . 30-40 m^/skift 
HF-press 2-4 milj . 300-400 m^/skift 



Figur 1 Vakuumpressning av krökta element. 
Foto: MERK. produktblad 

Figur 2 Exempel på hydraulpress. 
Foto: Stenlunds Maskiner, produktblad 

5. Väggelementens bärförmåga 
5.1 Allmänt 
Limmade element till väggar eller bjälklagsskivor är sammansatta av enbart två ingående 
material; lim och trä. Kravet på ingående material bestäms av de krav som ställs på det 
sammansatta elementet. Genom ett stort antal provningar av element har underlag för att 
beräkna bärigheten för olika element framtagits. Genom att teoretiskt beräkna sammansatta 
element med olika virkeskvaliteter kan virkeskvalitetemas betydelse för det sammansatta 
elementet analyseras. 

Tre olika huvudtyper av väggelement är provade; limmade, skruvade och spikade väggar. 
Provningar har utförts med ett stort antal varierande provobjekt. Variabler är bl a spikantal, 
virkeskvalitet, virkesdimensioner och ytstruktur. 

Samtliga väggtyper har provats enligt tre olika typer av tester; trepunkts böjprovning, skiv-
och knäckprovning. Från dessa provningar har elasticitetsmodulen Eböjning och knäcklast, F 
utvärderats samt skjuvmodulen, G. 

Elasticitetsmodulen för elementen har utvärderats för att bestämma dimensionerande vertikal 
last. Skiwerkansprovningama har utförts för att fastställa tillåten horisontell last i elementets 
plan. Knäckprovningama har utförts för att verifiera tillåten vertikal last. 

5.2 Utförande 
Böjprovningar är utförda som trepunkts böj provningar. Samtliga provningar har utförts på 
element med längden 2400 till 2600 mm. Elementens bredd har varit 1200 mm, se figur 3. 
Variabler som är mätta vid provningarna är last och deformation, vinkelrätt planet. Beräk
ningsvärden har valts med beaktande av rimligt förekommande utböjningar av väggar. 

I detta fall har därför E-modulens värden valts för utböjning O mm till ca 4 mm, se figur 4. 
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Figur 3 Trepunkts böjprovning. Figur 4 Last -förskjutningsdiagram. 

Elementens förmåga att uppta laster i planet har provats genom att belasta elementen dia
gonalt, se figur 5. Skivverkansförsöken har totalt omfattat 28 stycken element, varav 
8 stycken limmade element, 5 stycken skruvade element och 15 stycken spikade element. 
Provningarna har utförts på element med bredden 1200 mm och längden 2400 mm. Vid prov
ning av limmade element, samt en del av de spikade elementen, erhölls krossning av träet vid 
lastpåföringspunkten på grund av att skivans bärförmåga var större än den punktbelastade trä
ytan. 

Figur 5 Provning av skivverkan. 

Elementens bärförmåga för vertikal last, knäcklast, har verifierats i knäckprovningar, se fi
gur 6. Knäckprovningama har totalt omfattat 28 stycken element, varav 8 stycken limmade, 
5 stycken skruvade och 13 spikade element. Provningarna har utförts på element med bredden 
600-1200 mm och längden 2400 mm. 



Figur 6. Knäckprovning av väggelement. 

5.3 Teoretisk sammanställning 
Utvärdering av provningsvärden har utförts enligt nedan angivna samband. 

Utvärderingen av elasticitetsmodul vid böjning 
{F2-Fl)'L'-n dF L' dF påförd last 

dw deformation 
/ yttröghetsmoment 
L spännvidd 

{w2-w\)-b-h^ -48 A^'dw'1 

Utvärdering av skjuvmodul: 
dFcos(a) 

G = - = 
Y dw 

s 

G skjuvmodul 
Y vinkeländring 
T skjuvmodul 
A skjuvad area 
Q; vinkeländring 
s elementets bredd 



Utvärdering av knäckprovning 
Knäckprovningama uppvisar två olika typer av last-deformationskurvor. För limmade skivor 
fås ett tydligt stabilitetsbrott med ett hastigt förlopp medan spikade och skruvade skivor har 
ett långsammare förlopp, figur 7. För de limmade elementen kunde ej deformationerna mätas 
upp på grund av risk för skador på mätinstrument. Representativ last-deformationskurva för 
spikade och skruvade väggelement framgår av figur 8. 

Knäcklast EV5:2 
Knackning av vägg nr: V4:3, lastfall 5. 

Figur 7 Representativ last-tidkurva for 
limmade element. 
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Figur 8 Representativ last-deformations
kurva för spikade och skruvade element. 

Dimensionerande värden för elementen utvärderades enligt Boverkets handbok "Dimensione
ring genom provning". Resultaten från böjprovningama har använts som underlag till utvärde
ring av dimensionerande värden. Detta på grund av fler antal mätvärden samt att provningen 
ansågs ge noggrannare mätvärden. 

Vid dimensionering av stabilitetsbrott utförs beräkningarna i brottgränsstadiet. Det innebär att 
ett tillverkat elements hållfasthetsvärden med 75 % sannolikhet ej understiger provnings-
populationens undre 5 % fraktil vid normalfördelat provningsutfall. 

5.4 Resultat, hänvisning till rapporter 
Resultaten från provningarna har sammanställts i fristående provningsrapporter [4], [5], [11], 
[12]. Nedan återges en sammanställning av dessa rapporter. 

I tabeller angivna dimensioneringsvärden baseras på min 5 stycken provkroppar. 

Limmade element 
Limmade väggar har provats i två omgångar. Samtliga provningar har utförts på element 
uppbyggt enligt figur 9. 

10 



Figur 9 Sektion limmade väggelement. 

Provomgång 1 omfattade knäckprovningar av åtta element. Omgång 2 omfattade böj-, skiv-
och knäckprovningar. Knäckprovningar utförda i omgång 2 gjordes med varierande excent
risk last för att verifiera böjmomentets inverkan på tillåten vertikal last. En sammanställning 
av samtliga provningsresultat framgår av tabell 2. 

Tabell 2 Resultat från provningar med limmade väggelement. 
E-modul,böj Fmax, knackning G-modul 

Element b=l,0 m. h=2,9 m. 
Provomgång 1 8188-8849 MPa 1050-1200 kN > 400 MPa 

Provomgång 2 470 kN -
Excentricitet 38 mm 

Provomgång 2 140-180 kN -
Excentricitet 80 mm 

De limmade elementen är betydligt styvare i jämförelse med spikade och skruvade element. 
Hur lasten anbringas på väggen har stor betydelse för konstruktionens brottlast. 

Ökas lastens excentricitet från väggens centrum med 30 mm kommer den tillåtna vertikala 
lasten att halveras. 

Spikade element 
Spikade väggar har provats i tre omgångar. Den första omgången omfattade ett stort antal 
olika elementtyper för att definiera vilka parametrar som har största inverkan på elementens 
bärighet. Stabiliserande skiva utgjordes av 3,4 mm board. Parametrar som inverkar på resul
tatet är virkesdimensioner, ytstruktur, antal spik och skikt. Provningarna visade att antalet 
skikt och spik är de parametrar som har den största betydelsen på resultaten. 

11 
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Figur 10 Exempel på spikade väggelement. 

I omgång två koncentrerades försöken till bestämda dimensioner, antal skikt samt spikantal. I 
provomgång tre ändrades boardskivans tjocklek och kvalitet. Prov gjordes även med sned
ställda brädskikt. En sammanfattning av provningsresultat framgår av tabell 3. 

Tabell 3 Resultat från provningar med spikade väggelement. 

E-modul,böj Fmax, knäckning G-modul Typ av vägg (angiven typ 
Element b= 1,0 m. avser element med högsta 
h=2,4 m. värden) 

Provomgång 1 900-3500 MPa 100-160 kN 9-68 MPa 3x20 mm trä + 3,4 board 
Provomgång 2 2100-5100 MPa 140-230 kN 140-260 MPa 3-5 skikt trä + 4 mm K-board 
Provomgång 3 4200-6600 MPa 210kN 350-500 MPa 3x20 mm trä + 8 mm K-board 

Skruvade väggelement 
Väggelementen har provats med avseende på elasticitetsmodul, E och skjuvmodul, G . Ele
menten uppvisade ett likartat uppförande som de spikade elementen. Det innebär att antalet 
skruv har stor betydelse för elementens vertikala bärförmåga. Elementen bestod av två skikt 
stående bräder med mellanliggande konstruktionsboard med en tjocklek av 8 mm, se figur 11, 

Figur II Skruvade väggelement under 
böjprovning. 
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Elementets uppbyggnad gör att väggens styvhet i planet och vinkelrätt brädriktningen blir låg 
I deima riktning korruner enbart konstruktionsboardens styvhet att bidra till elementets styv
het. För ett färdigt väggelement behöver vekheten i sidled ej ha allt för stor betydelse om det 
beaktas vid tillverkningen av den färdiga väggkonstruktionen. En sammanställning av prov
ningsresultat fi^amgår av tabell 4. 

Tabell 4 Resultat från provningar med skruvade väggelement. 

E-modul,böj Fmax, knäckning E-modul, knäck G-modul 
Element b = 1,0 m. 
h = 2,5 m 

Provomgång 1 2899-3315 MPa 280-310 kN 5783-6994 MPa 68-133 MPa 

5.5 Dimensioneringsdiagram 
Nedan angivna dimensioneringsdiagram baseras på de värden som ft^amtagits vid böjprov-
ningar. Skillnaden i brottlast vid knäckprovningar av limmade element och dimensionerade 
värden baserade på böjprovningar är en faktor 3,0 på den säkra sidan. Motsvarande för skru
vade och spikade element är en faktor 1,7. Detta gäller endast för dessa tre typer av element. 
Dimensioneringsdiagrammen förutsätter att väggarna belastas centriskt och parallellt med 
ytskiktets fiberriktning. I diagrammen fmns inlagt kurvor för olika transversallaster. Trans-
versallasten, q, kan vara vindlast men även utnyttjas för eventuell vertikal excentrisk last. 

Skruvade väggar 
Tj.= 76 mm 

Ekologibyggarna Tillåten vertikal last, väggar av massivfrä 

I = 
I I 

Konv«n(« i l k i l lyp B 
Kli ra i lkks i 0.1 

HonsontoUksl. q 
(kN '» ) 

-O kN'm 

-0.75 k.N/1. 

V i t f h ä i d , l . . (m) 
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spikade väggar 
Tj.= 76 mm 

Norra Massivträ T i l l i t e n v e r t i k a l last. v j g g t y p N M 2 K 8 Slkcrhcukliss ] 
Korlvingist l » t lyp I 
Khmalklats 0.1 

llonsonlell IlsL q 
(kN/ni) 

•O kN.m 

- I J kS'm 
•S.OkN/ra 

V i g , h ä J d , L , ( n i ) 

Korslimmade 
väggar /Hedlunds/ 
Tj.=92 mm 

Vetenskapsstaden T i l l å t e n v e r t i k a l last Säkerhetsklass 3 
Kortvarigasi last lyp B 
KlimaiklassO.I 

Ilorisonlcll last 
(kN.W) 

— O kN/m 

1,5 kN/m 

3.0 kN/m 

5.0 kN/m 

3 3,t 3.2 

V igghö ld L , (m) 
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6. Kravspecifikation for trämaterial 
6.1 Betydelse av virkets kvalitet 
Virkets kvalitet baseras på två faktorer, eventuella estetiska krav och erforderlig hållfasthet. 
För väggelement med invändigt synliga ytor krävs vanligtvis fullkantat material. Stora kvistar 
och andra defekter tillåts ej. För icke synliga ytor är varje enskild brädas hållfasthet den enda 
avgörande faktom vid val av material. Mindre defekter har ingen större betydelse för ele
mentets hållfasthet. 

Figur 12 Invändig vy från bostadsrum med synliga träytor. 
Foto: Industrikonsortiet Massivträs bildbank. 

Bärande massivträelement används i byggnadssammanhang till väggar och plattor. Styvheten 
hos elementen har en avgörande betydelse vid dimensionering av väggar och plattor. Styv
heten bestäms av elementets elasticitetsmodul, E-modul, som är beroende av ingående mate
rial och elementets utformning. 

Till limmade planelement kan sidobräder med fördel användas. Med sidobräder menas bräder 
som fås från yttre delen av stocken, se figur 13. Generellt brukar sidobrädemas elasticitets
modul vara relafivt hög. I nedan angivna tabell 5 och tabell 6 har elasticitetsmodulen samman
ställts för ett antal slumpvis valda sidobrädor. Provningen har utförts som trepunkts böjprov-
ning av brädema på lågkant. 

Provpartiet bestod av norrländskt granvirke med dimensionerna 20 x 70 mm^. Povpartiet om
fattade totalt 60 stycken bräder. Resultaten visar att brädemas elasticitetsmodul varierade 
mellan lägst 9058 MPa och högst 20711 MPa. Vid tillverkning av väggelement placerades 
brädema slumpvis i skivskikt. Skiktens medelvärden varierar mellan 14347 MPa och 16096 
MPa. 
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Figur 13 Exempel på sidobräder vid postning Figur 14 Bild från provpartiets brädor 
för fyrsågning. sammansatta i skikt. 

Tabell 5 Sammanställning av elasticitetsmodul för varje enskild bräda i provgruppen. 

Brädlager Elasticitetsmodul, MPa 
1 13461 14393 16658 16431 19059 12633 12115 
2 - 16957 14557 12928 15463 15590 11517 
3 18730 13977 17536 16348 16650 16852 12577 
4 11480 14727 11594 12321 16664 15004 15830 
5 12200 16467 15314 15753 15411 15720 17664 
6 14567 13594 12124 14428 14399 18622 15323 
7 11907 15574 9058 16408 14566 15884 17032 
8 - 19047 10290 14138 13972 19336 15457 
9 - 15379 15325 10971 13344 12428 20711 

Tabell 6 Tabell Sammanställning av elasticitetsmodul för varje enskilt skikt. 

Skikt Elasticitetsmodul, 
medelvärde, MPa 

Standardavvikelse, MPa 

1-3 14964 2514 
2 14502 1976 
3 16096 2115 
4 13946 2118 
5 15504 1666 
6 14723 1992 
7 14347 2866 
8 15373 3422 
9 14693 3403 

Elasticitetsmodulens medelvärde för samtliga bräder blev 14908 MPa och med en standard
avvikelse på 2405 MPa. Bräderna har en karakteristisk E-modul (5% fraktil) som uppgår t i l l 
10600 MPa och för 50% fraktilen är karakteristiska värdet 14667 MPa för samtliga brädor. 
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För att bedöma storleken kan en jämföre lse göras med de värden som anges i Boverkets 
konstruktionsregler, BKR 99. V i d beräkning av bärförmåga skall enligt BKR 99 rekommen
deras för K30-virke 8700 MPa (5%-frakti l) och vid deformationsberäkningar 12000 MPa 
(50%-fraktil). 

För att optimalt utnyttja det ingående materialet bör de skikt med de högsta E-modulema 
placeras som ytskikt. För treskiktselement med tjockleken 3 x 20 mm blir skillnaden i bö j -
styvheten ca 7-10 % högre för ett element om de yttersta skiktens E-modul ökas med 
1000 MPa. 

Flerskiktslimmade element under böjning 
V i d plan böjning av flerskiktselement uppstår olika spärrningar i materialet. Tryckspänningar 
uppstår i skivans överkant och dragspänningar i skivans underkant, se figur 16. Materialet 
kommer även att utsättas för skjuvspännningar och de största skjuvspänningama uppstår i 
tvärsnittets mitt, se figur 17. 

Figur 15 Beräknad deformation av ändupplag 
vid böjning av limmat flerskiktselement. 
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Figur 16 Spänningar vid böjning av ett 
flerskiktselemen t. 
Blå färg; tryckspänningar 
Rödfärg; dragspänningar 

Figur 17 Skjuvspänningar vid böjning av ett 
flerskiktselement. 
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För korslagda skivor har även de tvärgående skikten (mittskiktet i en treskiktsskiva, skikt 2, 4 
i femskiktskiva) betydelse för elementens hållfasthet. V i d böjning av skivor fås de största 
tvärkraftema i upplagen och i materialet uppstår även skjuvspänningar som verkar vinkelrätt 
mit tbrädomas fiberriktning. 

Tvärsnitt Böjspänningar i 
tvärsnittet 

Skjuvspänning i 
tvärsnittet 

Figur 18 Spänningsfördelning i en femkiktslimmad platta påverkad av tvärkraft och 
böjmoment. 

Olika typer av brott 
V i d böjning av ett flerskiktselement kan brott uppstå bland annat genom att ytterskiktens bär
förmåga överskrids (fiberbrott). T i l l skillnad från homogena tvärsnitt kan även för flerskikts
element uppkomma tvärdragbrott i l imfog och skjuvbrott vinkelrätt fiberriktningen. 

I limfogen uppstår tvärdragspänningar och fogens hållfasthet är beroende av limfogens 
kvalitet, se figur 19. I de tvärgående bräderna kan brott ske tvärs fiberriktningen, rullbrott, 
som är beroende av trämaterialets kvalitet. 

Tvärdragbrott i limfog 

Figur 19 Olika typer av brott i tvärgående brädlager. 

Skjuvbrott i tvärgående 
brädlager 

En rullskjuvfaktorer har införts för att definiera de tvärgående brädemas inverkan på ele
mentens hållfasthetsvärden. Rullskjuvfaktorer påverkas av 

De horisontella brädemas bredd. Breda bräder är positivt. 
Brädemas fiberriktning. Sidobräder har vanligtvis negativ inverkan på gmnd av årsringar-
nas placering. 
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- Små årsringsbredder och hög densitet är positivt. 
Stort presstryck och kanthmning är positivt. 

- Yttre tryckkrafter vinkelrätt elementets plan. 

I litteraturen finns det en stor variation mellan angivna värden för rullskjuvhållfasthet, TR, och 
rullskjuvmodlen, G R . I nedan angivna tabell anges några av de värden som finns rekommen
derade för barrträ / 13/. 

Tabell 7 Storheter för rullskjuvhållfasthet och motsvarande skjuvmodul. 

Norm eller tillverkare Rullskjuvhållfasthet Rullskjuvmodul 

E D I N 1052:2000-05 f , R , k = 0 , 4 N W 

f,R.k=0,5 N/mm^ (limträ) 
GR=75-132N/mm^ 
GR=75-132 N/mm^ (limträ) 

KLH-Kreuzlagenholz Z-9.1 -482 f v = 1,1 N/mm^ (karakteristiskt 50 N/mm' 
värde) 
f,R,tiiiåtetvärde=0,45 N/mm^ 

MERK-Dickholz Z-9.1-501 f,R,k=0,7 N/mm^ 
f ,R , tillåtet värde=0,3 N/mm^ 

60 N/mm' 

Rullskjuvmodulens betydelse har beräknats för en treskiktskiva uppbyggd av 34 mm limfogs-
skiva med tvärgående bräder 24 x 70 med ett centrumavstånd av 300 mm, se figur 20. Beräk
ningarna har gjorts för två olika spännvidder 2170 mm och 3070 mm. Övriga variabler är 
elasticitetsmodulen i styva riktningen och skjuvmodulen, G , vinkelrätt fiberriktningen för de 
tvärgående bräderna. 

Fasta materialparametrar är elasticitetsmodulen i veka riktningen, Eveka= 400 MPa, skjuv
modulen i styva riktningen Gstyv = 600 MPa, Vyy^ = 0,025, Vy^z = 0,4. Beräkningen av nedböj-
ningen är gjord för en punktlast P = 20 k N och väggbredden b = 1,2 meter. 

Bräder 34 x 70 kantlimmade 

Bräder 24 x 70 cc300 

Figur 20 Tvärsnitt treskiktsskiva. 

Tabell 8 Sammanställning av beräkning av nedböjning och elasticitetsmodul för limmad 
treskiktsskiva. 
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Variabler Resultat 
Spännvidd, Estyva (MPa), Gveka(MPa) Nedböjning Beräknad E-modul 
(mm) ytterlammell, 

lågkant 
(mm) (MPa) 

1 2170 8700 60 10,1 5414 
2 2170 8700 30 12,5 4374 
3 2170 8700 120 8,8 6213 
4 3070 8700 60 23,7 6533 
5 3070 4200 60 44,2 3503 
6 3070 8700 120 21,6 7168 
7 3070 8700 30 27,5 5630 

Skjuvmodulens, Gveka betydelse ökar vid minskande elementlängd på gmnd av ökade tvär
kraften v id bibehållen utböjning. V i d en fördubbling av skjuvmodulen fi-ån 60 MPa t i l l 
120 MPa minskar nedböjningen med ca 15 % för ett element med längden 2170 mm och med 
10 % för ett element med längden 3070 mm. Ytterskiktens kvalitet har stor betydelse för 
elementets bärförmåga. V i d en ökning av elasticitetsmodulen fi-ån 4200 MPa t i l l 8700 MPa 
halveras elementets nedböjning. 

6.2 Fuktkvot for ingående trämaterial 
Inneluftens relativa luftfuktighet (RH) påverkar omgivande väggars material. RH bestäms av 
ett antal faktorer, uteluftens RH, antal luftväxlingar, fuktproduktion inomhus och omgivande 
konstmktioners uppbyggnad. För bestämning av lämplig ftiktkvot i trämaterialet t i l l vägg
elementen måste hänsyn tas t i l l typ av byggnad, byggnadens placering och dominerande 
verksamhet i byggnaden. 

V i d stora fiiktkvotsskillnader i trämaterialet mellan tillverkningen och brukskedet medför 
dimensionsförändringar att stora spänningar uppkommer i materialet. Spänningama kan få 
limfogar att gå upp eller orsaka att materialet spricker. Det är alltså viktigt att trämaterialet 
under produktionen har en fuktkvot som är så nära den i bmksskedet som möjligt. För att 
fastställa variationen av fuktkvoten i trämassiva konstmktioner har mätningar utförts i ett 
antal objekt. I tabell 9 återges en sammanställning över de aktuella objekten / I , 2, 16, 17, 18/. 
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Tabell 9 Sammanställning av genomförda klimat- och fukt kvots mätningar. 

Objekt Datum Innetemp. °C Relativ ftiktighet Fuktkvot i trä 
Kontorshus, Skellefteå, bjälklag 2001 23,4-24,4 12,3-44,7 % 4,1-6,6 % 
Undervisningslokaler I , 2001 21,5-22,2 17,5-47,4% 6,5-7 % 
Skellefteå, bjälklag 
Undervisningslokaler I , 2001 21,3-23,4 7,7-42 % 7,2-7,7 % 
Skellefteå, bjälklag 
Bostäder, Stockholm, vägg Maj-2001 22-25 22-34 % 7,2-9,2 % 

, bjälklag Maj-2001 22-25 22-34 % 5,9-8,2 % 
, vägg Nov-2001 - - 6,0-9,0 % 
, bjälklag Nov-2001 - - 8,5-8.8 % 

Generellt gäller att ftiktkvoten för material t i l l väggelement bör ligga mellan 6 % och 9 % 
(avser nordiska förhållanden). För material t i l l bjälklag bör ftiktkvoten vara ett par procent 
lägre. Limmade träkonstruktioner skall utformas så att dimensionsförändringar spärras eller så 
att en viss svällning eller krympning kan ske utan skador. 

6.3 Sammanfattning virkeskvalitet 
Sidobräder av gran är mycket lämpligt material t i l l limmade flerskiktselement på grund av 
brädemas höga elasticitetsmodul. 

- Virke t i l l tvärgående skikt (last vinkelrätt fiberriktningen) bör vara 
breda bräder, 
annan typ än sidobräder t ex centrumbräder med årsringsvinkel 30"-90*', 
bräder med små årsringsbredder och hög densitet. 

Större presstryck och kantlimning vid tillverkning samt yttre tryckkrafter i bruksskedet har 
positivt inverkan på rullfaktom och därmed elementets bärförmåga. 
Brädemas fiiktkvot bör vara så nära jämviktsfiiktkvoten vid användning som möjligt. 
Bräder med hög elasticitetsmodul bör placeras som ytskikt. 

7 Limning 
7.1 Uppbyggnad av limmade flerskiktselement 
Limmade väggelement tillverkas vanligtvis i 3, 5 eller 7 skikt. Skikten i elementen tillverkas 
med hå lmm eller är helt täta. Brädemas flatsidor limmas ihop samt i vissa fall limmas även 
brädemas kantsidor. 

Tre limtyper har fiinnits lämpliga att använda. Respektive limtyp beskrivs. 

7.2 Inledning 
Detta är en sammanställning över olika limtypers för- och nackdelar främst när det gäller 
produktionstekniska aspekter och kostnadsläge men också en översiktlig bedömning av miljö
faktorer. 

Vid val av l im fi^ån miljösynpunkt finns det flera faktorer som bör beaktas. 
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- Vilka är limmets ingående ämnen? 
- Hur är limmet från arbetsmiljösynpunkt, vid tillverkning av limmade produkter? 

Hur hanteras limrester? 
- Hur är det att vistas i den miljö där produkter används som innehåller detta lim? 

Vilka ämnen avgår vid förbränning av en limmad produkt? 

Ur produktionshänseende är det flera parametrar som har betydelse. För att hålla hög produk-
tionstakt krävs att limmet har relativt kort härdtid, och vid stora limytor krävs långa öppet
tider. Med detta menas att limmet skall kunna ligga öppet länge mellan applicering av l im och 
presslutning. Detta är två önskemål som talar något emot varandra då långa öppettider oftast 
kräver längre presstider. Långa härdtider kan minskas genom tillförsel av värme under härd-
ningen. På detta sätt kan ett lim med långa öppettider väljas och presstiden kortas. Ett annat 
önskemål är att minimera presstrycket då stora limytor medför en mycket hög tryckkraft. 

I ett korslimmat väggelement där fuktvariationer förekommer uppstår spänningar i limfogen. 
Därför skall limmet inte bara vara starkt utan också segt och ha bra åldringsegenskaper. 

Ett så billigt l im som möjligt är naturligtvis att föredra om det uppfyller de statiska och pro
duktionstekniska krav som ställs på produkten. 

7.3 Limtyper 
7.3.1 Kemiskt härdande konsthartslimmer 

Tre olika limtyper har funnits tänkbara att använda t i l l väggelementen. 

MUF-l im (Melamin Urea Formaldehyd) 
Allmänt: MUF- l im är ett karbamidlim med tillsats av melaminharts och är därmed bestän
digare än karbamidlim mot fukt. Det kan härda kallt eller varmt. Kallhärdande l im har inte 
väsentligt bättre egenskaper än karbamidlim. MUF- l im är lämpligt att använda då man 
behöver ljusa fogar som är väderbeständiga och härdningen kan ske med värme. Limmet 
används bl a vid fingerskarvning med högfrekvensuppvärmning och vid tillverkning av limträ 
med ljusa fogar. 
Miljö: Limmet innehåller formaldehyd. 

Polyuretanlim (PUR) 
Allmänt: Polyuretanlim ger hårda och sega fogar med bra fuktresistens. Det kräver som regel 
lägre limtryck än övriga limtyper. Limmet är dyrare än MUF- l im. Vanliga användningsområ
den är fingerskarvning, lamellimning (limträ) samt limning av flerskiktselement. 

Ett en-komponent polyuretanlim består av isocyanat ( M D I = Metylendifenyl-Dilsocyanat) 
och isocyanat prepolymerer. Isocyanat reagerar med fukten från materialet eller luften och 
bildar amin. V i d reaktionen avges koldioxid. Aminen reagerar vidare med isocyanatet och 
bildar en polyureabindning med ungefär samma egenskaper som polyuretanbindningen. 
Polyuretanlim karakteriseras av hög adhesion och kohesiv styrka, god elasticitet och snabbt 
härdningsförlopp utan behov av värmetillförsel. 

Miljö: M D I och isocyanat prepolymerer har lågt ångtryck, d v s är mindre flyktiga än t ex 
T D I . Emissionsmätningar av fria isocyanater har genomförts. Resultaten visar att alla mät-
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värden låg under detekteringsnivån. MDI-emissioner låg 100 gånger under gränsvärdet vid 
rumstemperatur. 

När det gäller miljön är användande företag antingen anmälningspliktiga eller måste söka 
tillstånd hos tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen) för att bedriva verksamhet. Detta är en 
bedömningsfi-åga som måste avgöras av länsstyrelsen. Tillståndet grundar sig på prövning 
enligt Miljöbalken och avser utsläpp t i l l luft , vatten och mark samt avfall och buller. Farligt 
avfall måste skickas t i l l godkänd behandlingsanläggning. 

Arbetsmiljön regleras i Arbetarskyddsstyrelsens (ASS) föreskrifter där bl a hygieniska 
gränsvärden anges för farliga kemikalier i luften (för fenol, formaldehyd och isocyanater). 

Hälsofarliga risker med polyuretan som trälim uppstår: 

• när polyuretan värms t i l l högre temperaturer än 150**C, 
• när polyuretan brinner, 
• när polyuretan ännu är ohärdat. 

Vid uppvärmning eller brand bildas giftiga gaser såsom koloxid, fenoler, cyanväte, nitrösa 
gaser och andra kväveföreningar samt isocyanater. 

EPI- l im (Emulsion Polymer Isocyanat) 
Allmänt: EPI-lim består av vattenemulgerad polymer med olika aktiva grupper (t ex karboxyl 
och/eller hydroxyl) samt fyllnadsmedel, ytaktiva ämnen, etc. Härdaren är isocyanatpolymer 
som reagerar med de aktiva gruppema i limmet och bildar tvärbindningar. Denna reaktion 
börjar när limmet och härdaren appliceras på träet, och vatten sugs in i arbetsstycket. 
Härdaren är ofta baserad på P M D I (Polymeric Methylen bis-Diphenyl Isocyanat) som har lågt 
ångtryck vilket ger en trygg arbetsmiljö. Även andra isocyanater kan förekomma. I normala 
fall skulle isocyanat reagera med vatten i limmet (som 1 -komponent PUR-lim) men här är 
isocyanatet "skyddat" mot denna snabba reaktion. EPI-lim reagerar också med aktiva grupper 
i cellulosa och lignin vilket ger bra adhesion t i l l trä. 

EPI-lim finns i ett mycket stort sortiment och lirrmiar olika typer av material (även svår-
limmade) som: 

• trä (fönster, dörrar, limträ, golv, plywood), 
• plast (vinyl, akryl, polyetylen, impregnerat papper), 
• metall, även i kombination med trä. 

Denna flexibilitet beror på möjligheten att utforma limmet efter behov. Både polymer och 
härdare kan anpassas. Limmets polymer styr limningsparametrar som hopsättningstid, 
härdningstid och öppen tid, medan härdaren styr hur den tredimensionella strukturen ser ut 
och limmets beständighet. 

EPI-lim kännetecknas av följande egenskaper: 

• härdar i rumstemperatur, utan värmetillförsel (EPI-lim för värmehärdning finns), 
• korta presstider, längre presstider ger limfogen högre hållfasthet och beständighet, 
• kort brukstid och öppentid, kan förlängas genom tillsats av härdare, 
• ger en ljus l imfog. 
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• kan användas t i l l trälimning med högre fuktkvoter än normalt, 
• limfogen har bra dimensionsstabilitet när fuktkvoten i materialet ändras, 
• uppfyller krav för D4-l im enligt EN 204, japanska standarder JAS 6806 (för konst-

mktionsändamål) och JAS 112 (kokning och kall vatten lagring). 

Miljö: EPI-lim har följande egenskaper: 
• är inte korrosiv, 
• kan tvättas med vatten, 
• avger ingen formaldehyd, 
• spillet är inte farligt för miljö och hälsa 

8. Ekonomisk byggproduktion 
8.1 Marknadsöversikt 
Marknaden för massivbyggsystem och systemets produkter utgörs initialt av segmentet av 
byggnader 2-8 våningar. Byggsystemets flexibilitet och övriga egenskaper medför att syste
met utgör en konkurrenskraftigt altemativ t i l l betongsystem men även t i l l regelkonstmktioner. 

Idag byggs få hus med massivbyggsystemet i sin helhet i Norden. Delar av systemet och då 
framförallt bjälklag har använts för ett antal hus. För närvarande har ca 14000 m^ bjälklagsyta 
levererats t i l l objekt i Sverige. I Mellaneuropa förekommer hus med både väggar och bjälklag 
av massivträ. Man kan idag utläsa ett antal trender på marknaden, dels för träbyggande i sin 
helhet, dels ökad miljömedvetenhet samt en fokusering på bygg- och underhållskostnader. 
Dessa trender i kombination med förbättrad boendekomfort inverkar positivt på byggsyste
mets marknadspotential. 

8.2 Konkurrenter till byggsystem av massivträ 
På den skandinaviska marknaden finns idag inga utländska tillverkare av produkter t i l l 
byggen med massivträ. Den konkurrens som en skandinavisk tillverkare kan mötas av är på 
exportmarknader där det idag finns ett antal tillverkare av väggar och bjälklag av massivträ 
samt konkurrens från andra byggsystem. 

Konkurrens från utländska tillverkare 
De flesta tillverkama är lokala tillverkare som nyttjar tekniken med spikade element. Några 
tillverkare har utvecklat och investerat i modema maskiner och täcker en större marknad. 
Bland dessa finns; 

MERK Holzbau Tvskland. leveranser t i l l hus av massivträ , 1995-97 totalt 20 935 m i l j . D M . 

Lignotrend, Österrike leveranser under 1997 beräknas uppgå t i l l 400 hus. Tillverkar t i l l största 
delen småhus. Leveranser sker med 60% t i l l Tyskland, 20% t i l l Österrike och 20% t i l l 
Schweiz. Lignotrend investerade under 1985 30-40 mi l j i nya maskiner och lokaler. 

Blumer Lignatur, Schweiz, omsättning 1998 6,5 m i l j . SFr. 

Tschopp, Schweiz, levererad volym BRESTA-element fi-ån -95 t i l l Mars -97, 16678 m^. 
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Tschopp investerade under 1987 i en ny tillverkningslinje för massivträelement. 

LOGUS SYSTEMBAU, Schönenberg omfattning okänd. 

Konkurrens från andra system 
Generella jämförelser mellan byggsystem innebär att ett mycket stort antal faktorer måste 
uppskattas och sammanvägas. En typ av byggsystem kan t ex vara lämphgt för en viss typ av 
objekt eller vara speciellt passande för enskilda entreprenörer/byggherrar. V i d en jämförelse 
mellan massivbyggsystem av trä och andra system finns ett antal möjliga altemativ att 
studera. 

Möjliga konkurrerande system är: 
• Lättbyggsystem med reglar av stål eller trä. 
• Tungt byggsystem med betong. 
• Kombination av lätta bärande väggar och tungt bjälklag. 
• Lättbetongsystem. 

Byggsystemen kan i sin tur indelas i vilken utförandeform som är lämpligast för det tänkta 
objektet. 
• Prefabricerade element altemativt platsbyggda altemativ. 
• Ytelement altemativt volymelement. 

Typ av byggnad har också inverkan på val av byggsystem. Olika aktuella byggnader kan 
indelas enligt följande: 
• Småhus, enfamiljshus och andra mindre byggnader. 
• 2-3 våningsbyggnader, flerfamiljsbyggnader och kontor. 
• Byggnader >3 våningar, flerfamiljshus och kontor. 
• Offentliga lokaler, skolor och kontor. 

Konkurrenskraft enskilda produkter 
Bjälklag 
Jämförande ekonomiska studier har visat att bjälklag av massivträ kan konkurrera med på 
marknaden befintliga altemativ. Tidigare gjorda jämförelser av sex olika altemativ visar på att 
bjälklag av massivträ under de antagna fömtsättningama är ekonomiskt konkurrenskraftiga. 

Indikationer från arkitekter m fl visar att framförallt bjälklag utan överkonstmktion är av stort 
intresse. Den estetiskt tilltalande golvytan, samt möjl ighetema att med skiftande behandlingar, 
fris- eller mönsterläggningar, gör att arkitekter kan ge sin egen speciella prägel på golvytan. 

Väggar 
Ekonomiska jämförelser visar att väggar av massivträ kan konkurrera med traditionellt 
byggda betonghus under de antagna fömtsättningama. I en utförd förstudie har ett betonghus 
jämförts med ett hus som fömtsatts vara utfört med väggar av massivträ. Jämförelsen utfördes 
för ett hus med tre våningar och totalt 12 lägenheter. 
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8.3 Övriga konkurrenspåverkande faktorer 
Grundläggningskostnader 
Jämförande studier med betongsystem visar att belastningen på undergrunden kommer att 
minska med 30-50 % vid användande av ett byggsystem i massivträ. Vid förbättring av dåliga 
markförhållanden är två olika alternativ dominerande, pålning och stabilisering av under-
grund. 

Pålning är den i Sverige vanligast förekommande grundläggningsmetoden vid dåliga mark
förhållanden. Pålning används när djupgrundläggning erfordras. Kostnaden för pålning kan 
uppskattas t i l l ca 300-450 kr/meter påle. För en byggnad med byggnadsytan 1000 m^ och fem 
våningar kommer undergrunden att belastas med ca 50 000 kN/m^. Det innebär att ca 100 
pålar erfordras för att föra ned lasten t i l l solitt grundläggningslager. Genom att använda sig av 
lättare material i stommen kan lasten på undergrunden reduceras med 40%. Det innebär att 
vid pållängder på 40 meter görs en besparing på ca 560 000 kr (se beräkningsexempel nedan) 
med andra ord byggkostnaderna kan minskas med 112 kr/m^. 

Högre byggnader och ökade pållängder medför ökade besparingar. V i d "små" byggnader kan 
den minskade belastningen medföra att minimimängden pålar underskrids vilket gör att 
besparingarna ej blir de förväntade. 

På många platser accepteras ej metoden med slagna pålar då störningar (ljud, vibrationer) i 
omgivningen anses bli för stor. Alternativet blir då i många fall borming och gjutning av pålar 
på plats vilket medför ökade pålningskostnader och därmed ökar intresset för att minska be
lastningen på undergrunden. Stabilisering av undergrunden genom kompensationsgrundlägg
ning, kalkstabilisering eller andra metoder kan förväntas ge ett likvärdigt ekonomiskt utfall . 

För de objekt där den befintliga undergrunden klarar att bära en trästomme utan förstärkningar 
medan motsvarande betongstomme kräver grund förstärkningar, erhålls stora ekonomiska 
fördelar. 

Ex. 1: Byggnadsyta 1000 m^, fem våningar => Last på undergrund ca 50 000 k N 
Minskad mängd på l a r , 40% 
Pållängd 40 meter, 500 kN/påle 1* Minskad kostnad 560 000 kr => 112 kr/m^ 
Kostnad per meter påle 350 kr. J (50 000/500*0,4*40*350) 

Ex. 2: Byggnadsyta 600 m^, tre våningar => Last på undergrund ca 18 000 k N 
Minskad mängd pålar ,30% 
Pållängd 20 meter , 500 kN/påle \ Minskad kostnad 86400 kr => 48 kr/m^ 
Kostnad per meter påle 400 kr. J (18 000/500*0,3*20*400) 

Energi 
Stor förmåga att lagra ftjkt och värme är tungt vägande argument för stenhus. Trähus med 
massiva väggar och bjälklag har en motsvarande förmåga. Denna kapacitet påverkar förutom 
dimensioneringen och utformningen av uppvärmnings- och ventilationssystem också energi
förbrukning och boendekomfort. Med olika kombinationer av tätskikt, isolering och bärande 
delar kan man uppnå olika effekter och egenskaper hos byggnadsdelen. 
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De senaste utförda teoretiska studierna och mätningarna ISI visar att för ett traditionellt 
betonghus kan energiförbrukningen minskas med 18% i jämförelse med en lätt regelstomme. 
Med ett trätungt alternativ erhålls en minskning med ca 14 %. För en lägenhet på 100 m^ och 
med förbrukningen 41 kWh/år m^ innebär det en besparing av ca 3 00:-/år. För byggnader med 
högre konsumtion kommer troligen inbesparingen att bl i betydligt större. Exempelvis kommer 
ett normalt enfamiljshus på 120 m^ och med en värmeförbrukning av ca 8000 kWh/år få en 
besparing av ca 600-800 kr/år. 

Med en tung stomme fås även en jänmare inomhustemperatur över dygnet vilket innebär en 
förbättrad boendekomfort. Kunskapen att tunga byggsystem ger lägre energiförbrukning har 
varit känd under en längre period. Problematiken har varit och är att kanalisera kunskapen t i l l 
beställare och att kvantifiera de vinster som besparingen ger. Kostnaderna för installationer 
kommer också att minska. Besparingar för minskade installationskostnader för värme och 
ventilation är svåra att uppskatta. Jämförande studier erfordras av byggda objekt för att med 
säkerhet fastställa besparingamas storlek. 

Rivningskostnader 
Kalkylering av kostnadema för rivning av hus kan tyckas vara relativt ovidkommande då 
skedet ligger långt fram i tiden. Vanligtvis kan livslängden för ett nybyggt hus beräknas t i l l 
50-70 år för vår inhemska marknad. Med dagens komplexa konstruktioner kan sortering av 
rivningsmassor vara svårt (höga kostnader). Skruvade skivmaterial av olika material som skall 
demonteras samt fiiläggning av isolering gör att kostnadema blir höga. En strävan finns där
för att utföra konstruktionerna så homogena som möjligt och att varje skikt så enkelt som 
möjligt skall kunna friläggas från underlaget. Betongväggar med utvändig isolering utan 
reglar är därför en mycket bra konstruktion ur den synpunkten. Däremot är kostnaden för 
rivning och sönderdelning av betongmaterialet höga. V i d användning av ett massivt träsystem 
finns möjligheten att kombinera regelkonstruktionens billiga kvittblivningskostnader och 
betongstommens billiga kostnader vid friläggning av isolering. En massivträkonstmktion är 
med andra ord väl förberedd för selektiv rivning. Kostnadema för deponering av betongrester 
kan i Sverige uppgå t i l l 500 kr/m^ och för blandat skrot 1000-2000 kr /m^ Träprodukter kan 
oftast tas om hand t i l l en kostnad av ~ 200 kr/ton hos kommunala avfallshanterare. 

Produktionsfördelar 
Under produktionsskedet finns ett antal fördelar med ett byggsystem av trä i jämförelse med 
betongbygge. 

• Lägre fraktkostnader för prefableveranser. 
För prefabricerade element eller volymer är fraktkostnaden ofta en stor kostnad. Med trä
elementens låga vikt blir transportkostnaderna betydligt lägre och möjligheten att nå en större 
marknad ökar. 

Ex. Dragbil med släpvagn kan köras med 30 ton vid ful l t tonnage vilket motsvarar en 
leverans av ca 65 m betongplattor ( t j = 0,2 m). För bjälklagsplattor av massivträ motsvarar 
det en leverans av ca 270 m^. 

• Lägre kostnader för lyf t och snabbare montage. 
Montage av träelement kan oftast klaras med normala byggkranar för en kostnad av 700-
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1000 kr/dag. V i d montage av större betongelement erfordras mobilkranar med en kostnad på 
700-1000 kr/tim. 

• Lägre kostnader för ändringar och kompletteringar 
Projekteringstider pressas allt mer vilket innebär att ritningar ej är fårdiga eller att felaktiga 
ritningar distribueras ut t i l l byggarbetsplatser. Den svenska hyresmarknaden kommer att få en 
allt större rörlighet. Ändringar och ombyggnadskostnader på gmnd av byten av hyresgäster 
kommer för fastighetsägama att b l i ett konkurrensmedel. V i d val av stommens konstmktion är 
det därför av stor vikt att tilläggs- och ombyggnadskostnader kan minimeras. Kostnaden för 
borming av hål i betong uppgår t i l l ca 900-1500 kr/hål. Motsvarande kostnad för håltagning i 
massivt träelement 100-150 kr. Sågning i betong kan uppskattas t i l l ca 2000 k r W och för 
bjälklag av trä t i l l ca 300-400 kr/m^. Inga underentreprenörer med specialutmstning erfordras 
för håltagningen vilket innebär att väntetider och kostnader för avbrott kan minskas. 

• Stabilt underlag för infåstning av ledningar samt att enkla infåstningsmetoder kan 
användas. 

Avväxlingar kan utföras utan komplicerade stödkonstmktioner. För installatörer kommer 
massivbyggsystemet att innebära att vissa håltagningar försvåras medan infåstningar av 
ledningar, armaturer, fixturer m m förenklas. V i d tillverkning av ytelement och volymelement 
bör ledningar, avloppsbmnnar m m monteras på fabrik så långt detta är möjligt och enbart 
mindre kompletteringar utföras på byggarbetsplatsen. 

• Inga kostnader för uttorkning. 
De totala kostnadema för uttorkning av byggfukt kalkyleras vanligtvis som en platsomkostnad 
och är därför svår att direkt hänföra t i l l en del av byggnaden. Kostnader för uttorkning av fukt 
är starkt objektsberoende och har därför en stor variation. Nedan angivna beräkning får därför 
ses som en grov uppskattning av kostnadema. 

V i d en utförd jämförelse mellan ett betonghus och ett hus med trästomme visades bland annat 
på att stomresningen för träaltemativet utfördes ca 33% snabbare än med betongaltemativet. 
Det innebar en tidsvinst på ca 4 veckor (160 tim) för det refererade objektet och en inbespa
ring på ca 20-25 kr/m^. 

• Lämplig byggmetod för vinterbygge 
Byggsystem av massivträ är en mycket lämplig metod för bygge vid låga utetemperaturer. 
Kostnader för uppvärmning erfordras ej. 

• Projektering 
Projekteringskostnader kommer troligen att kunna bli betydligt lägre för ett massivbygg-
altemativ då mängden konstmktionsberäkningar och stomritningar bör kunna bli mindre och 
då framförallt i jämförelse med platsbyggda regelkonstmktioner. 

• Bärighet 
Bärigheten hos en väggskiva av massivt trä är mycket hög och kan ofta tävla med betong 
vid val av konstmktion. Möjligheten att anpassa väggskivan t i l l lämplig tjocklek samt an
passning för objektets specifika förhållanden gör byggsystemet t i l l ett flexibelt system vid 
dimensionering. 

28 



• Längre spännvidder 
Bjälklag av massivträ kan utföras med spännvidder från 5 meter t i l l över 10 meter. Det 
innebär dessutom att det finns ett träaltemativ som inte enbart klarar stora spännvidder utan 
även klarar att uppta punktlaster (alt. upplagsreaktioner från pelare) utan extra förstärkningar. 

• Miljö/kretslopp 
Trä är det enda fömyelsebara byggnadsmaterialet som i vårt land finns i ökande mängder. De 
förhållandevis stora kvantiteter virke i solid form som ingår i ett massivsystem kan återan
vändas för andra ändamål eller för energiåtervinning. Dessutom krävs ingen hög insats av 
energi vid förädlingen. 

Med massivträsystemet kan antalet ingående materialslag reduceras och återanvändning 
underlättas. Trä är ett byggnadsmaterial som oftast kan erhållas från leverantörer på orten. 

Idag efterfrågas miljöanpassade produkter inom alla verksamhetsområden. Miljöargument 
kommer i framtiden att betyda alltmer vid marknadsföringen av byggprodukter och bygg
system. Hjälpmedel behövs för beslutsfattare och konstmktörer vid val av material och 
metoder. 

Miljöpåverkan från tre olika stomaltemativ har jämför ts , massivträstomme, regelstomme och 
betongstomme /20/. Med avseende på växthuseffekt, försuming och övergödning har de två 
träbaserade stomaltemativen en lägre miljöpåverkan än det studerade betongaltemativet. V i l l 
man göra det bästa valet mellan de två träbaserade altemativen måste man göra en inventering 
av byggnadens hela livscykel. V i l l man minska miljöpåverkan för de två träbaserade 
altemativen gäller det främst att förbättra förbrännings- och torkmetoder. 

Värdering av fördelama, uttryckt i pengar, med ett byggsystem som kan marknadsföras som 
miljövänligt i pengar är svårt. Det råder däremot ingen tvekan om att det ligger rätt i tiden och 
kommer att värdesättas allt högre. Efterfrågan på "miljöriktiga hus" är en stadigt växande 
marknad i utlandet och ökar allt mer i Sverige. 

8.4 Totalkostnader 
För att utröna byggsystemets konkurrenskraft gjordes ett antal kostnadsberäkningar i tidigare 
projekt. Platsbyggd regelstomme och volymelement av massivträ jämfördes . Studien visar att 
byggsystem av massivträ kan konkurrera med både prefabricerade vol3aner utförda med 
träregelstomme och platsbyggda regelstommar. Skillnaden mellan systemen i detta fall var 
mindre än 10 % och t i l l fördel för regelstommen. 

En grov indelning mellan de olika byggsystem kan göras enligt följande: 

Småhus: För de flesta småhus fås de lägsta byggkostnadema med en regelkonstmktion. 
Betongsystem och system av massivträ får nog anses enbart kunna ta en mindre 
andel av marknaden. För kundgmpper som önskar tung och värmetrög stomme 
är massivträ ett bra och konkurrenskraftigt altemativ. 

2-3 vån.: Möjligheten att med ett byggsystem av massivträ kunna konkurrera med fram
förallt kombinationen väggar av regelkonstmktioner och prefabricerade betong
bjälklag får anses som större inom detta segment. Prefabricerade betongbjälklag 
klarar stora spännvidder men kräver kompletterande pågjutningar och därmed 
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tillkommande kostnader för material, form och torktider. Bjälklag av massivträ 
kan erbjuda långa spännvidder, högre prefabriceringsgrad, enkla håltagningar 
och inga uttorkningskostnader. 

>3 vån.: Över tre våningar kommer alternativet med prefabricerade betongbjälklag och 
bärande regelväggar att minska i konkurrenskraft då regiamas bärighet riskerar 
att överskridas. Regelstommar med lätta bjälklag har visat sig kunna konkurrera 
med betongaltemativ vid ett antal genomförda projekt. V i d ökat antal våningar 
kommer mängden reglar och stabiliserande skivor i bärande väggar att öka och 
därmed ökar kostnaderna och konkurrenskraften minskar. V i d högre byggnader 
eller stora våningshöjder fås en bättre nyttjandegrad av bärförmågan hos väggar 
av massivträ. 

Offentliga 
byggnader: Offentliga byggnader såsom skolor, fritidsgårdar, sjukhus och kontor kan 

mycket väl lämpa sig att utföra med massiv trästomme. Öppnare planlösningar 
ökar kravet på stommen att klara stora koncentrerade laster. Stora spännvidder 
är oftast krav och ett önskemål fi-ån beställare för att erhålla flexibla planlös
ningar. De kraven har medfört att de flesta byggnadema i denna kategori har 
utförts med betongstomme. Massivträsystem kan klara kraven och har möjlig
heter att ekonomiskt konkurrera med betongaltemativet. 

Industrikonsortiet Massivträ har utfört ett stort antal fallstudier där hänsyn tagits t i l l produk
tionsfördelar och t i l l stora delar bekräftas ovanstående slutsatser. I dessa studier framkom att 
massivträbjälklagens konkurrenskraft är god framförallt vid dåliga grundläggningsförhållan
den och vid hög kundvärdering av synliga golvytor och undertak. Väggar av massivträ har en 
god konkurrenskraft i objekt med måttliga fönsteröppningar. Följande objektstyper har för 
massivträ pekats ut som särskilt konkurrenskraftiga: 

Bostäder i enfamiljshus i två våningar med spännvidder 4-6 meter. 
Bostäder i flerfamiljshus i två våningar med spännvidder 4-6 meter och dåliga 
grundläggningsförhållanden. 

- Kontor upp t i l l tre våningar med spännvidder 4-6 meter och dåliga 
grundläggningsförhållanden. 

- Kontor upp t i l l tre våningar med spännvidder 7,5-11 meter och dåliga 
grundläggnings förhållanden. 
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