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Förord 

Rapporten är framtagen inom ramen för Nordisk Industrifonds projekt "Massivträelement" 
som pågår 2000 - 2002 vars mål är att med olika forsknings- och projektinsatser utveckla 
massivträ t i l l ett fullvärdigt och prisvärt alternativ vid val av material i husstommar. 

Under projekttiden genomförs 11 FoU-delprojekt med syfte att klarlägga och lösa före
liggande teknikproblem, ta fram rationella produktionsmetoder och dokumentera massivträ-
produktemas kundvärde. Deltagande företag har redovisat att 62 byggprojekt med massiva 
trästommar genomförts eller påbörjats sedan projektstarten och 12 industriföretag har redo
visat investeringar i utveckling och utrustning för kontinuerlig tillverkning. 

Projektets styrgrupp är 
- 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 Limtre AS, Moelv 
- Thomas Thömqvist Södra Timber AB, Växjö. 

Leif Magnusson, Ellerem 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 t i l l nytta för alla som arbetar med huspro
duktion. 

Hans-Eric Johansson Gunnar Stone 
Styrgruppens ordförande Projektkoordinator 



Inledning 
I denna rapport har limmade träelements möjlighet att konkurrera med traditionella väg^ 
konstruktioner studerats. Denna rapport har utförts på uppdrag av Norrskogs forsknings
stiftelse och projektet ingår i Nordic Woods satsning inom massivträ. 

Ett stort tack till följande personer och bolag som har lämnat uppgifter och underlag till 
rapporten, Andes Warg, SAEF AB, Tommy Oscarsson, Östavallssågen, Ulf Svensson, 
DAIKICHI CORP AB, Pekka Eriksson, TREAB, Månsson & Hansson arkitekter. 

Sammanfattning 
Denna rapport baseras på de uppgifter som framkommit vid byggandet av ett kontorshus med 
väggar av massivträ. Väggama är uppbyggda av liggande limträstolpar med en bredd 315 
respektive 420 mm och tjockleken 105 mm. Syftet med projektet är att undersöka möjlig
heterna att använda limmade väggelement av massivträ. 

Teoretiska beräkningar har genomförts vilka visar att med en fuktvariation på ca 4% i de 
bärande fasadelementen fmns det en risk för kupning av hela väggkonstruktionen. Det har 
visat sig i den färdiga konstruktionen att mindre kupningar har uppkommit. 

Rörelser på grund av ökad fuktmängd i fasadelementen under byggtiden har troligen även 
medfört att ytterväggen har lyft takkonstruktionen i ytterstöden. I den bärande innerväggen 
har uttorkning skett vilket medför att stödväggens totala höjd har minskat. 

Iakttagelserna medför att rörelser måste beaktas vid projektering och vid montage. Eftersom 
det aktuella materialet i detta fall har en relativt låg fuktkvot, kommer rörelserna att bli små. 
Genom att ändra på elementens tvärsektion samt använda sig av rörliga infästningar för den 
kompletterande regelkonstruktionen kan kupning av väggen undvikas. 

En efterkalkyl av det uppförda kontorshuset baserad på idag känt underlag, visar att bärande 
massivträplank blir ca 20% dyrare än en traditionell träregelkonstruktion med fasadpanel, se 
bilaga A l och A2. En sådan jämförelse är dock inte helt relevant, eftersom ett estetiskt mer
värde i en rustik fasadyta ej framgår. 

Vid en jämförelse med en bärande träregelkonstruktion försedd med fasadtegel blir massiv-
träaltemativet ca 10-15% billigare. 

I Danmark har ca 35 000 m spikade väggelement av massivträ levererats och monterats. 
Kostnaden för dessa väggar är 280-300 kr/m^ och montage 60-70:-/m^. Eftersom vägg
elementens utsida i detta fall ej används som färdig yta, bör vid en jämförelse göras ett tillägg 
motsvarande en fasadyta av träpanel på 100-150:-/m^. 



Bakgrund 
DAIKICHI CORP AB tillverkar idag stolpar för Japanmarknaden. Vid tillverkning erhålls 
stolpar av andrasortering. Genom att limma stolpar till större block kan ett bärande vägg
element tillverkas. 

Under vintern 2000/2001 uppfördes en kontorsbyggnad vid Östavallsågen där väggelement av 
massivträ andvändes. Syftet med delprojektet var att undersöka möjligheterna att använda 
limmade väggelement av massivträ tillverkade av DAIKICHI CORP AB samt ta fram under
lag till ekonomisk bedömning. 

Projektet indelas i tre faser. 

En byggfas, där en genomgång av befintliga handlingar och idéutbyte med involverade 
parter genomförs. 

Analys av konstruktiv utformning med hänsyn till Juktrörelser 
Beräkningar och bedömningar av förväntade rörelser på grund av ftiktkvotsförändringar. 
Detaljlösningar studerades för fogar, anslutning och infästning fönster. 

Uppjbljningsfas, en uppföljning av byggobjektet och en sammanställning av vägg
kostnad/m för den aktuella väggkonstruktionen och olika väggtyper. 

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. Väggar av massivträ har under ett antal år producerats 
och använts framförallt i Mellaneuropa. Ett antal olika utföranden har presenterats, spikade, 
flerskiktslimmade, skruvade, storelement, små element mm. För skogs- och träindustrin inne
bär den nya tekniken en stor potential för användning av olika speciella timmer- och virkes
sortiment, inom Sverige men även utomlands. I vissa utföranden kan t ex viss vankant accep
teras trots att kraven på fioktkvot och yttre form kan vara stränga. 

Alternativet t i l l att använda virke av lägre kvalité är att använda produkter av andra sorte
ringen vid framställning av limmade produkter. De kavitetskrav som ställs på bärande väggar 
och ytskikt uppfylls av andrasorteringens limmade stolpar. 

Vid planering av nya byggnader och vid ombyggnader spelar kostnadsaspektema ofta en av
görande roll. Syftet med denna rapport är att sammanställa ett antal på marknaden mer eller 
mindre etablerade konstruktioner och jämföra kostnaderna med väggar av massivträ utförda 
på ett nytt sätt. Underlag ti l l kalkyler har hämtats från olika entreprenörer, uppföljning från ett 
pilotprojekt samt kalkyler för olika väggtyper. För att fa så rättvisande jämförelse som möjligt 
har konstruktionema förutsatts klara gällande svensk norm för ljud, brandskydd, deforma
tioner, svikt och vibrationer. 



Vid tillverkning av limmade stolpar lor den Japanska marknaden ställs myeket höga krav på 
måttoleranser, hyvelsläpp, rakhet. Genom alt använda Japanstolpar av andrasorteringen till 
bärande ytterväggar kan bärighet kombineras med invändiga eller utvändigt ytskikt. 

Vid nybyggnad av kontorsbyggnad vid ÖstavalIsägen användes tor törsta gången limmade 
stolpämnen som bärande väggar. En upplöljning av liyggproduktionen och en efterkalkyl av 
objektet presenteras i denna rapport. 

Beskrivning av pilotprojekt 
Planlösning och konstruktiv utformning 

Till fomien är kontorshuset en enplans rektangulär byggnad 
med en byggyta av ca 585 m", planlösning enligt bilaga B l . Det 
bärande systemet består av liggande limträelement i yttei^vägg 
samt innerväggar med liggande limträelement. Delar av taket är 
även upplagt på pelare oeh balkar. Byggnadens stabilitet tas upp 
av skivverkan i mellan- oeh yttei^väggar. 

Yttertaket bärs av faekverkstakstolar e/e 1200 mm oeh upplagd 
på tre stöd, ytterväggar samt bärande mnervägg. Det medför 
att laster motsvarande ea 1100 kg per meter kommer att 
övertöras till de bärande yttei-väggarna oeh ca 3000 kg/m 
I den bärande mellanväggen. 

Den utvändiga träfasaden har behandlas med två strykningar 
utomhuslasyr. Yttertaket är belagt med korrugerad plåt. 

Den bärande ytterväggen är uttörd utifrån och in enligt följande: 
105 mm massivträ, vindskydd, 70 mm reglar e450 + 70 mm 
isolering, ångspärr, 13 gips. 

Reglar skruvades med 6 mm träskruv i varje massivträelement. 
Väggelementen hålls på plats, förutom skruvning i reglarna med 
en utvändig dekorlist, se figur. Genom att placera samtliga 
vertikala skarvar i väggsnitt oeh komplettera med täckprofiler 
har synliga skarvar undvikits. Mellanväggen sammansattes med 
dymlingår 20 x 20 mm". 

Fig It r I. Vy fasad 

Figur 2. Detalj dekorlist 



Eleinentkonstruktion 
Elementen till kontorsbyggnaden vur uppbyggda av tre eller fyra limmade stolpämnen 105 x 
105 mm". Överkant av elementet fasades och i underkant av elementet sågades ett snitt tor 
bildande av droppkant, se figur 3. Tätningen mellan elementen gjordes med foglim. Elemen
ten levererades obehandlade. 

Figur 3. Detalj väggelemcnl 

Konstruktiv utformning och analys 
Konstruktionen med liggande bärande limträelement har stora likheter med den traditionella 
byggmetoden med liggtimmer. Båda systemen har tormågan att ta stora laster vertikalt, eme
dan horisontella laster måste tas av uppstyvande konstruktioner såsom anslutande väggar eller 
pelare. Med en anliggningsyta av ca 100 mm/meter kan väggen teoretisk belastas med över 
250 ton/meter. Stora laster samt vanligtvis torkning av materialet, medtor sättningar i kon-
stinktionen. Hänsyn måste därtÖr tas till de rörelser som uppkommer. Det görs genom att 
infästningar i den bärande stommen uttÖrs så att de liggande elementen kan röra sig i tor
hållande till fasta delar av konstruktionen, samt att rörelsemån lämnas ovan tÖnster och 
dörrar. Fönster och dörrar kan t ex tastas i infrästa reglar som uppstyvande konstruktion vid 
tÖnster- och dörröppnmgar, se figur 4. 

Figur 4. Exempel pä uppstyvande konstruktion i öppningar 

Vid fribärande takstolskonstruktioner, där all last tors ner på bärande ytterväggar, medtör 
liggande bärande träkonstruktioner vanligtvis små problem. Vid takkonstruktioner med tre 
eller tlera stödpunkter bör de olika bygghöjderna beaktas vid montage. Den stödtorskjutning 



som uppkommer pä gniiul av olika sättningar hos s lödon kan åtgärdas I^K\1 att takstolarna 
dimensioneras tor l^eräknade stödsällniiiLiar eller att stöden ullormas pä sådant sätt att juste
ringar i etk'rhand kan göras. I tiguren nedan tVamgär skillnader i rörelser mellan en innervägg 
och yttervägg. Skillnaden i detta fall har uppkt)mmit dels genom att ytterväggen har tätats 
med fog vilket medlört en nägot större bygghc)jd per skilt oeh dels genom att innerväggen har 
dymlats oeh därigenom har en större imtialsältnmg erhållits. Genom justering i efterhand kan 
anliggnmg tor takstol garanteras. 

Ytter- oeh mnerväggar kommer att verka i olika klimat. Det mediör att takstolarnas stödför-
skjutningen på grund av väggens uttorkning bli större vid de bärande mellanväggarna. 1 de 
tlesta fall innebär detta inga problem utan bör endast beaktas när bärande väggar görs av trä 
med fuktkvoter stön-e än 14%. 

Figur 5. Byggelementens olika hygghöjd berocmle pä 
upplagslängd, mellanlägg oeh liopjognmgsmeioder 
kan ge olika vägghöjder 

Bärförmåga och stabilitet 
Bärande väggar av limträcicment kan klara mycket stora laster. Dimensionerande parametrar 
kommer att vara den påtörda lastens exeentrieitet i förhållande till vertikala bärplanets 
centrum. Excentriciteten kan uppkomma genom byggtoleranser, initialkrokighet, vinkeltor-
ändringar på grund av anslutande konstruktioner, fukttörändringar mm. 

För aktuell konstruktion kommer fukttörändringar mellan den bärande limträelementets ut-
och insida att påverka konstruktionens bärighet. En fuktvariation med fyra procentenheter 
medtör en teoretiskt beräknad kupning av väggkonstruktionen av ca 20 mm. 

Uppföljning av pilotprojekt har bekrät\at att de teoretiska bedömningar som gjorts av fukt
rörelserna stämmer väl. För den tardiga väggkonstruktionen har mindre kupningar upp
kommit. 

Åtgärder/slutsatser 
En bärande konstruktion av limmade element kommer att upptöra sig på samma sätt som ett 
hus av timmer. Det innebär att rörelser måste beaktas vid konstruktionsarbetet och vid mon-



tage. Eftersom det aktuella materialet i detta fall har en relativt låg fuktkvot kommer rörel
serna att bli små. De limmade elementen är betydligt mer formstabila än motsvarande sek
tioner i solitt trä. Genom att ändra på elementens tvärsektion, samt använda sig av rörliga eller 
eftergivliga infästningar i den stabiliserande regelkonstruktionen bör kupning av väggen helt 
kunna undvikas. 

Anslutning mellan bärande väggelement och platta på mark 
De bärande väggelementens placering i ytterkant av grundplatta medför att grundplattans 
kantisolering måste förstärkas eller att kantisoleringen utförs av material med både isolerande 
och god hållfasthet. Lämpliga metoder är bl a 

• kantelement av lättklinker 
• konsoler infasta i betongplatta 
• utkragande delar av grundplatta 

Infästning av väggelement kan göras med vinkelbeslag eller ingjutna spikbleck. Mellan bäran
de element och grundplatta används lämpligen syllisolering typ s-list eller likvärdigt. 

Liggande bärande träelement är mycket lämplig byggmetod där hus med torpargrund önskas. 
Elementens styvhet och bärighet medför en stor frihet vid placering av plintar. 

Jämförelse med andra väggkonstruktioner 
Ytterväggars huvudsakliga funktion är att vara bärande och avskiljande. Väggens bärande 
funktionen är att ta upp de laster som påförs såsom egenvikt, snölast, vindlast mm. Väggens 
avskiljande funktion är att hindra ljud, temperatur, vind samt obehöriga från att ta sig in i 
rummet. 

Ytterväggar har även ett estetisk krav som fastställs av brukare och omgivande byggnader. 
En vägg uppbyggd med massiva träelement och kompletterad med isolering och skivor upp
fyller de krav som ställs för bärighet och avskiljning. 

Ekonomisk jämförelse 
Tre andra väggtyper har valts ut för en kostnadsjämförelse (kr/m^) med den i projektet 
aktuella väggtypen. Generella kostnadsjämförelser av denna typ har ett antal osäkerhets
faktorer som måste beaktas och påverkar naturligtvis kostnadsjämförelsemas noggrannhet. 
Däremot kan en jämförelse av denna typ tjäna som en första indikation på om den tänkta 
produkten har ett berättigande på marknaden ur kostnadssynpunkt. Ett antal faktorer som 
påverkar kostnaderna är ej medtagna i kalkylerna då dessa är svåra att bedöma samt är starkt 
objektsberoende. Faktorer som påverkar kostnadema samt är objektsberoende är bland annat 
följande: 

Objektets placering 
Transportkostnader för t ex betongleveranser till platsgjutna väggar har en stor påverkan på 
konstruktionens kostnader. Likaså gäller det fraktkostnaderna för tunga prefabricerade pro-
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dukter. Generellt är träprodukter gynnade vid långa transporter på grund av materialets låga 
egenvikt. 

Tillgång på arbetskraft 
Möjligheten att på byggorten fa tag på lämplig arbetskraft varierar med konjunkturen. Vid 
högkonjunktur kan stora löneförändringar påverka kostnaderna fÖr den färdiga produkten. 

Material 
Ingående material varierar i kostnad beroende på efterfrågan oeh tillgång. De som under vissa 
tidsperioder kan visa sig vara fördelaktiga kan under andra perioder ej klara konkurrensen. 

Värmelagrande effekter 
Genom att använda massiva konstruktioner erhålls fördelar när det gäller värmelagring i 
materialet. Kostnadsfördelar beroende på energibesparing har emellertid ej beaktats i de 
genomförda kostnadskalkylerna. Besparingarna skulle t ex uppnås genom en jämn inomhus-
temperatur t i l l följd av fasforskjutningen mellan upptagen och avgiven temperatur. Denna typ 
av besparingar är emellertid ej klart påvisade. 

Kostnadsberäkningar fÖr de olika väggtypema har gjort med hjälp av kalkyl verk samt med 
uppgifter från entreprenörer oeh leverantörer. Påslag fÖr spill har gjorts med for branschen 
normala värden. 

Till jämförelsen har tre stycken väggtyper valts ut med utgångspunkt att de skall klara gällan
de normer samt vara relativt väl etablerade på marknaden. Samtliga av dessa väggar är i kal
kylerna beräknade att utföras som platsbyggda. Sammanställning av de olika typerna visas i 
tabell 1. 

Tabell 1. 

Väggtyp Material Arbetskostnad Omkostnader Totalt 
Liggande massivträelement 440:- 155:- 201:- 796:-
Vägg med träpanel 240:- 171:- 226:- 637:-
Vägg med fasadtegel 275:- 360:- 475:- 1120:-
Vägg med limträpanel 350:- 135:- 178:- 663:-

Genomförda efterkalkyler visar på en entreprenadkostnad på ca 800 kr/m^ fÖr en vägg med 
liggande väggelement. Motsvarande kostnad fÖr en träregelvägg med panel är ca 680 kr/m^. 
Materialkostoaden for en vägg av massivträ är ca 50% medan fÖr träregelväggen utgör 
materialkostnaden ca 35% . 

Kostnaden fÖr på marknaden förekommande spikade väggelement är 280-320 kr/m^ och mon
tagekostnaden ca 60-70:-/m^. Eftersom väggelementens utsida i detta fall ej används som 
färdig yta bör vid en jämförelse göras ett tillägg av 100-150:-/m^ motsvarande en fasadyta av 
träpanel. Därtill konmier kostnader fÖr isolering, skivor, platsomkostnader m m. Totalt blir 
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därför en vägg med icke synligt bärande massivträ ca 10-15% dyrare än motsvarande vägg 
där den bärande delen kan nyttjas som fasadyta. 

Slutsatser 
Erfama beställare gör allt oftare värderingar av altemativens tekniska och estetiska kvaliteter 
vid val av byggmetod eller byggmaterial. Byggmetoden med limmade plank av massivträ har 
ett antal fördelar i jämförelse med andra metoder och material. 

• Estetiskt tilltalande, med fasadyta av massivträplank fas ett ytskikt som bör kunna be
traktas som exklusivt och därmed betinga ett högre pris. 

Enkelt byggsystem, en byggmetod med massivträplank är enkel och bÖr även passa de 
flesta som bygger i egen regi. Massivträplanken kan både användas som bärande vägg
element och bärande bjälklagsplank. 

Formstabilitet, toleranser, med ett limmat element fas en stor måttnoggrannhet och form
stabilitet. 

Lång livslängd, med rätt behandling av fasaden uppfyller den bärande fasaden klart de 
krav som ställs på en fasadyta. 

Funktion, väggar med liggande element av massivträ uppfyller de flesta krav som ställs på 
en bärande yttervägg. Massivträväggars lagringsförmåga av värme och fukt är fördelar 
som är svåra att kvantifiera men har troligen en stor betydelse för inomhusmiljön. 

Faktorer som kan betraktas som nackdelar med byggmetoden och de här aktuella väggarna av 
massivträ är 

• Kostnader, en vägg uppbyggd av 105 mm trä är klart överdimensionerad. Möjligheten att 
ta stora laster utayttjas ej för hus i ett plan. 

• Stabilitet, för högre hus samt stora vägghöjder krävs det stabiliserande konstruktioner för 
att ta upp de horisontella krafter som uppkommer. 

• Prefabriceringsgrad, möjligheten att prefabricera färdiga väggar begränsas av vägg
elementens tyngd. 

12 



Bilaga nr: AI (4) 

Väggtyp 1: Liggande massivelement av trä 

Arbete Material 

S-list + inf btgpl. 
105 massivträ 
inkl. mjukfog 
45x70 reglar 
70 isolering 
PE-folie 
13 inv. gips 
Utv. Täcklistor 
Ställning 

Totalt 

Värmegenomgångskoefficient Up = 0,37 m'C/W 
Väggtjocklek = 205 mm 

Varor 
A'pris 

15:-
Koslnad Tim. 

0,033 
0,32 

mängd 

0,33 
Tini/cnliel 

O, 

0,86 tiiii/m' 440:- kr/m 

Arbetskostnad 180:-\ 0,86 155:-kr/m^ 
Platsomkostnad 155x1,32 201:-kr/m^ 
Extra kostnader 

Krankostnad 
Justering fonn 
Justering stomkompl. 

Totalt 796:-kr/m' 



Bilaga n r A2(4) 

Väggtyp 2: Yllervägg med träpanel 

{Material Arbete Varor {Material 
mängd Tim/enhet lim. a'pris kostnad 

Fasadpanel inkl 
läkt 

1 0,45 110:-

9 utv.gips " T ~ nv' 0,16 20:-
Syll +S-list+ exp 0,33 m/nr 0,12 0,04 28:- 9:-
45x145 reglar 2,7 m/m^ 0,07 0,019 14:- 38:-
145 isolering 1 m̂  0,06 35:-
13 gips m-' 0,16 18:-
Ställning 1 nr 0,06 10:-

Summa 0,95 tini/iii* 240:- kr/Ill' 

Värniogenomgångskoefficient U,, = 0,33 m^C/W 
) mm 
Arbetskostnad 180:-X 0,95 171:- kr /m^ 
Platsomkostnad 171 X 1,32 226:- kr / 
Extra kostnader 

Krankostnad 
Justering form 
Justering stomkompl. 

Totalt 637:- kr /m^ 



Väggtyp 3: Yttervägg med fasadlci^c/ 

Bilaga nr: A3(4) 

Material 
I mängd 

Fasadtegel 1 
9 utv.gips 1 
Syll +S-list+ exp 0,33 
45x145 reglar 2,7 
145 isolering • 1 
13 gips 1 
Ställning 1 

Summa 

Arbete 
Tim/enhet lim. 

nr 1,5 

F:-' 1 0,16 
ni/m" 0,12 0,04 
nVnr 0,07 0,019 

nr 0,06 
0,16 

nr 0,08 

2,0 

Vännegenomgångskoefflcient Up = 0,33 m"C/W 
Väggtjocklek = 205 mm 

Kostnad 

245:-. 

Arbetskostnad 
Platsomkostnad 
Extra kostnader 

Krankostnad 
Justering fonn 
Justering stomkompl. 

Totalt 

180:- X 2,0 
!360:-x 1,32 

360;-kr/m 
475:- kr / m 

1080:- kr / m 



Bikigit nr: A4(4) 

yäggtyp 4: Yttervägg med fasad av breda liiwiicn/c Jusadplank 

Material 

Fasadplank inkl. 
Utv gips 
Syll +S-list+ exp 
45x145 reglar 
145 isolering 
13 gips 
Ställning 

Summa 

Arbete 
Tim/enhet 

aror 
Kostnad 

212:-
Mängd t im. 

0,24 
0,16 
0,04 
0,019 
0,06 
0,16 
0,06 

0,74 ti»"/m 

Vännegenoingångskoefficient Up = 0,33 m"C/W 
Väggtjocklek = 205 mm 

Arbetskostnad 180:-X 0,74 133:-kr/m^ 
Platsomkostnad 133:-X 1,32 176:-kr/in^ 
Extra kostnader 

Krankostnad 
Justering forni 
Justering stomkompl. 

Totalt 663:- k r / m ' 



Bilaga B 1(2) 
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Bilaga B2(2) 
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